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Decorreu no passado dia 1 de junho, no Centro 
Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha, o 
Seminário Internacional sobre Organização para 
a Comercialização – Casos Práticos. 
Este seminário teve como objetivo reunir 
especialistas e representantes das diversas 
entidades que se agruparam constituindo 
Agrupamentos Complementares de Empresas, 
com vista a concentrar maiores volumes de 
produção e operar quer ao nível do mercado 
nacional como da exportação. 
Este evento contou com o apoio do Município 
das Caldas da Rainha no âmbito da Feira dos 
Frutos de 2017. 

Veja aqui algumas das imagens que marcaram
o evento.
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A Kiwicoop aposta numa nova estratégia de comunicação. Conheça a nova página de internet da Kiwicoop no 
endereço: www.kiwicoop.com

Fonte: Kiwicoop

O Kiwi de Portugal apresenta-se fresco 
e moderno com lançamento de novo website
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No próximo dia 8 de junho de 2017, pelas 17h00 no Ed. NERLEI, irá decorrer a sessão de apresentação da Pós-
Graduação 4.0 Industry Management.

Este evento conta com a participação de António Amaral, Coutry Business Unit Lead, Artur Mateus, Vice-Diretor 
da CDRsp, Francisco Almada Lobo, Fundador e CEO da Critical Manufacturing. Para o encerramento estará 
presente Elísio Oliveira, representante da Secretaria de Estado da Indústria. 

A sessão é aberta à comunidade, a participação é gratuita mas sujeita a confirmação através deste  
online ou pelos contactos:   244 832 473 | 933 802 955

formulário
susete.mendes@ddinisbschool.com

Índice

Fonte: D.Dinis Business School

Sessão de Apresentação da 
Pós-Graduação 4.0 Industry 
Management

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSektKwXr7GYk6PAYY_pc0nMggC_RgIMbnR4PmqNhN5Alu5MOw/viewform
mailto:susete.mendes@ddinisbschool.com
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Nematodicida - Fungicida
Indicado para o controlo simultâneo de nemátodos e oídio em hortícolas (solanáceas e cucurbitáceas) em 
estufa.
 
FORMULAÇÃO/COMPOSIÇÃO
Suspensão concentrada (SC) com 400 g/L ou 34,5% (p/p) de fluopirame.
 
O Velum Prime é um nematodicida e fungicida à base de fluopirame, substância activa pertencente à família 
química piridimil-etil-benzamida, do grupo dos SDHI.
Inibe a respiração mitocondrial dos nemátodos, bloqueando o transporte de electrões no complexo II, inibindo a 
sucinato desidrogenase (SDHI).
Foi desenvolvido para aplicação na água de rega, em sistemas de rega gota a gota, para o controlo dos 
nemátodos em tomateiro, beringela, pimenteiro, pepino, courgete, melão e melancia, de estufa.
Simultaneamente protege a cultura do oídio. Em casos de forte ataque de oídio, recomenda-se ainda, a 
aplicação foliar de fungicidas autorizados, com diferente modo de ação.

Mais informações na ficha técnica em anexo no final deste boletim.

Índice

Fonte: Bayer

Bayer informa - Velum Prime 
(hortícolas de estufa)
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Na tarde de 5 de Junho, realiza-se a 1.ª Conferência de Sustentabilidade Alimentar, promovida pela Associação 
Portuguesa dos Nutricionistas (APN), com o apoio da federação das Indústrias Portuguesas Agro-alimentares 
(FIPA). Este evento tem lugar no âmbito da Alimentaria & Horexpo Lisboa 2017, que decorre entre 4 e 6 de 
Junho na FIL (Feira Internacional de Lisboa), no Parque das Nações.

A 1.ª Conferência de Sustentabilidade Alimentar tem como objectivo «consciencializar e sensibilizar para uma 
alimentação mais saudável e sustentável». Os temas principais desta conferência vão ser a produção 
sustentável, a valorização dos produtos nacionais, as cadeias curtas de distribuição e a promoção de produtores 
locais.

No evento, será apresentado o Programa de Sustentabilidade Alimentar da APN, onde está integrada esta 
conferência. «O Programa de Sustentabilidade Alimentar da APN» visa, entre outras iniciativas, a realização de 
um ciclo de conferências em torno do tema, no sentido de sensibilizar e consciencializar os públicos geral e 
especializado para a importância da adopção de hábitos alimentares saudáveis», explica a APN em comunicado.

Índice

Fonte: APN

APN organiza 1.ª Conferência de 
Sustentabilidade Alimentar
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Face ao crescente aumento de acidentes ocorridos com tratores Agrícolas, e num esforço para inverter o 
elevado número de vitimas mortais e de feridos graves resultantes de acidentes com máquinas Agrícolas e 
Florestais, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) juntamente com a Direção 
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) e 
a Guarda Nacional Republicana (GNR),  estão a promover uma série de Sessões de Informação por toda a 
região do Algarve, no sentido de esclarecer e sensibilizar os Agricultores da Região  e toda a população em 
geral, para os riscos associados à condução de máquinas agrícolas, com especial enfoque para os Tratores 
agrícolas.

A próxima Sessão de informação será no dia  09 de junho (sexta-feira) com o tema “Prevenção e Segurança 
na Condução de Máquinas Agrícolas e Florestais” ,  que decorrerá na Cooperativa Agrícola de Monchique – 
COOPACHIQUE , Largo do Pé da Cruz  no Concelho de Monchique, com inicio previsto para as 15h:00. 

Mais informações no cartaz em anexo.

Índice

Fonte: Freshplaza

PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO 
TRABALHO E NA CONDUÇÃO DE 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS - E PODA E 
ENXERTIA EM FRUTICULTURA – Noções 
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Velum Prime 

 

 
  
 

Nematodicida - Fungicida  

Indicado para o controlo simultâneo de nemátodos do género Meloidogyne e oídio 

em hortícolas (solanáceas e cucurbitáceas) em estufa. 

 

 

Formulação/Composição 

Suspensão concentrada (SC) com  400 g/L ou 34,5% (p/p) de fluopirame 
 

 

O Velum Prime é um nematodicida e fungicida à base de fluopirame, substância activa 
pertencente à família química piridimil-etil-benzamida, do grupo dos SDHI.  

O Velum Prime inibe a respiração mitocondrial dos nemátodos, bloqueando o transporte 
de electrões no complexo II, inibindo a sucinato desidrogenase (SDHI). 
Foi desenvolvido para aplicação na água de rega, em sistemas de rega gota a gota, para 
o controlo dos nemátodos do género Meloidogyne spp. em tomateiro, beringela, 
pimenteiro, pepino, courgete, melão e melancia, de estufa. Simultâneamente protege a 
cultura do oídio. Em casos de forte ataque de oídio, recomenda-se ainda, a aplicação 
foliar de fungicidas autorizados, com diferente modo de ação.    

 

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Contra nemátodos (Meloidogyne spp.) em tomateiro, pimenteiro e beringela, pepino, 

courgete/aboborinha, meloeiro, melancia e abóbora, em estufa. 
 

Aplicar a dose de 625 ml/ha e realizar no máximo 2 aplicações por ano com um intervalo 
de 15 a 30 dias (máximo 1250 mL/ha/ano).  
 
O produto pode ser aplicado 1-3 dias antes ou depois da transplantação. No caso de uma 
2ª aplicação realizá-la 15 a 30 dias após a transplantação das culturas.  
Aplicação na água de rega, em sistema de rega gota a gota. 
Antes da aplicação do produto realizar uma rega de modo a manter o solo húmido.  
 

O Velum Prime, protege simultaneamente as culturas do tomateiro, pimenteiro e 
beringela do oídio (Leveillula taurica) e as culturas de pepino, courgete, meloeiro, 
melancia e abóbora do oídio (Sphaerotheca fuliginea e Erysiphe cichoracearum), mas em 
caso de fortes ataques desta doença, recomenda-se a aplicação foliar de fungicidas 

autorizados, com diferente modo de acção. O Velum Prime não deve ser utilizado 
quando apenas se pretende proteger as culturas do oídio. 



 

 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Nas cucurbitáceas e nas culturas do pimenteiro e beringela, recomenda-se que a 
aplicação perto do transplante se realize antes do mesmo, a fim de evitar o aparecimento 
de eventuais sintomas de fitotoxicidade quando as aplicações são realizadas pouco  
depois do transplante. 
 

Velum Prime tem actividade fungicida (Modo de ação FRAC C2, SDHI: inibidor da 
sucinato desidrogenase). Logo, para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar 

este produto ou qualquer outro que contenha uma substância ativa do grupo dos SDHI, 
em mais de 2 tratamentos por ciclo cultural no conjunto dos tratamentos (fungicida e 
namatodicida). 

 

MODO DE APLICAÇÃO 

O Velum Prime deve ser aplicado na água de rega, no sistema de rega gota a gota 
(volume de água 2000-6000 L/ha). 
Calibrar o sistema de água de rega de modo a aplicar a quantidade exacta do produto por 
hectare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Contém 1,2-benzisotiazolina-3-ona, 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-ona/ 2-metil-isotiazol-3-ona. 
Pode provocar uma reação alérgica. 
Ficha de segurança fornecida a pedido. 
 
                                    
 
 
 

               Atenção 
 
Evitar respirar a nuvem de pulverização. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
Recolher o produto derramado. 
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 
Intervalo de segurança: courgete/aboborinha e pepino: 1 dia; beringela, abóbora, melão, 
pimento, tomate e melancia: 3 dias. 
 
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. 
Telef.: 808 250 143.  
 

FT: 20217  

 

 

 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 
 



 

 

Na Cooperativa Agrícola de Monchique 
Largo do Pé da Cruz - Monchique 

Sessão de Informação  
   

(sexta feira)

Organização:
 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e Cooperativa Agrícola de Monchique 
 
 
 

 
 

Apoio: Rádio Fóia-97.1 Fm e Jornal de Monchique

Compareça

   
         

      

        
 

        Oradores:
Técnicos da Direção de Serviços de Desenvolvimento

Agro-Rural da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve: 

16.30 hm:

1. Eng.º João Costa - TEMA: “A poda e enxertia em fruteiras.”

2. Eng.º João Carlos Tomás - TEMA: “A poda e enxertia em citrinos.”

PODA E ENXERTIA EM FRUTICULTURA. 
Noções e técnicas de base.

   
         
        

 

        
        

Oradores: 

15.00 hm:

2. Primeiro Sargento Marco Filipe António Águas, Chefe da Secção de Programas 
                          Especiais do Destacamento Territorial de Portimão.

1. Dr. Carlos Montemor, Coordenador da Campanha Ibérica 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho em Portugal e Director do Centro 

Local de Portimão da ACT-Autoridade para as Condições no Trabalho.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO 
E NA CONDUÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

E FLORESTAIS

9 de Junho de 2017

Sem custos para
os participantes
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