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01 . Nova data para o Workshop de Gestão de rega eficiente em fruteiras
        

Ficha Técnica:

Patrocinador oficial:

http://www.cothn.pt/
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Devido a um volume elevado de iniciativas coincidentes com a data planeada para a realização 
do workshop de gestão de rega eficiente em fruteiras, foi decidido adiar a data para o dia 20 de 
março. 

As inscrições estão limitadas a 20 participantes, sendo apenas consideradas após o envio do 
respectivo comprovativo de pagamento para vitor.paulino@cothn.pt 

Não perca a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos, inscreva-se já aqui.
Pode consultar o programa em anexo no final deste boletim.

Fonte: COTHN

01 . Nova data para o Workshop de Gestão de rega eficiente em fruteiras

http://www.cothn.pt/
mailto:vitor.paulino@cothn.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSY3SEv8fvk5K2GBJix4nxRdqUTfoPc3PTnvwvYaelIq1gKw/viewform
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Fonte: INIAV I.P.

02 .IV Encontro Nacional de Produtores de Framboesa

Aproveitamos a ocasião para relembrar que ainda se pode inscrever no IV Encontro 
Nacional de Produtores de Framboesa e a 2ª Ação de Demonstração do 
CompetitiveSouthBerries promovido pelo INIAV, I.P. com o COTHN em parceria com 
a First Fruit. 

O Evento realiza-se em Odemira no Auditório da Associação de Beneficiários do 
Mira já no próximo dia 15 de março 
 
Este evento tem como objetivo principal a discussão da produção de framboesas 
no sistema long-cane. Será também realizada uma Mesa redonda de partilha de 
experiências e conhecimento dos produtores e demais intervenientes no setor.

Conheça o programa no portal do COTHN em no menu noticias.www.cothn.pt 

A inscrição tem o valor de 15 euros.
Inscreva-se já no link.

http://www.cothn.pt/
http://www.cothn.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEInA6GP8raB82pWz7FDQc7_HnFmgjwZEHJNt_DRqCgzPoOw/viewform
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Fonte: COTHN

03 . Seminário Inovação em espaço rural

Última oportunidade  para se inscrever no Seminário Inovação em espaço rural, do dia 9 de 
março, com inicio programado para as 14:30 na Exposalão Batalha.
Uma iniciativa da APK e do  COTHN. Convidamos todos os que quiserem assistir, as inscrições 
são gratuitas embora obrigatórias no .link

O programa está disponível em anexo, no final do boletim.

http://www.cothn.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL464XBYmHJ_cnJ4cDNdqXBWPhvEdfGlzemRZlIjcEoRDUeg/viewform
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Estão abertas as inscrições para o Workshop de Segurança Alimentar e Certificação, 
GRASP e Cadeia de Custódia. 

Este Workshop vai ter lugar já no próximo dia 21 de março em horário laboral nas 
instalações do COTHN em Alcobaça. Conheça o programa e as condições em anexo no 
final deste boletim.

Pode se inscrever diretamente neste link.

Para mais informações contacte o 262 507 657

Fonte: COTHN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9g_YScKs4fhhP5GaeO-_LDEH2hQEwK-pbeC8Af1_RorIJPA/viewform
http://www.cothn.pt/
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Fonte: Frutas, Legumes e Flores

05 .Portugal envia as primeiras pêras Rocha para o México

Os primeiros contentores, num total de 40 toneladas, seguem esta semana para o 
México, depois do Governo ter concluído todo o processo de controlo 
fitossanitário.

O mercado mexicano constitui um dos mais importantes mercados do continente 
americano, com cerca de 128 milhões de consumidores para os produtores e 
empresas de fruticultura nacional.

Com o mercado do México, eleva-se assim para seis o número de mercados 
abertos por este Governo à exportação da pêra Rocha. Desde que entrou em 
funções, este Governo abriu 44 novos mercados em países terceiros para 140 
produtos, dos quais 34 são de origem vegetal, o que representa, na perspectiva do 
secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, «um 
investimento sem precedentes na internacionalização por parte do Governo».

http://www.cothn.pt/


20 MAR 2018

Alcobaça

Organização: Parceria:

Reserve já o seu lugar, inscrições limitadas. Inscreva-se já

Actualização de conhecimentos teórico-práticos sobre Gestão da 
Rega em Fruteiras. Sessão dinamizada pelo Eng.º Vítor Paulino 
(COTHN) e pelo Eng.º Diogo Zibaia (Hidrosoph)

09:00 – 09:30 – Recepção dos Par�cipantes

09:30 – 11:00 – Contributo do conhecimento do estado de funcionamento do 
                            sistema de rega para o uso eficiente da água (Vítor Paulino, COTHN)

11:00 – 11:20 – Coffee Break

TM11:20 –12:50 – Solução Irristrat   na Gestão de Rega (Diogo Zibaia, Hidrosoph)

12:50 – 14:00 – Almoço

14:00 – 15:30 – Casos Prá�cos (COTHN)

15:30 – 17:00 – Casos Prá�cos (Hidrosoph)

17:00 – 17:15 – Pausa

17:15 – 18:00 – Conclusões finais dos casos prá�cos (debate)

Estrada de Leiria S/N
2 4 6 0 - 0 5 9
A l c o b a ç a

Instalações 
do COTHN

Inscrições aqui

G e s t ã o  d e 
rega eficiente 
em fruteiras

Workshop

€45 sócios

  €75 n/sócios
almoço incluido 

Condições de
pagamento no
formulário de 
i n s c r i ç õ e s

Para esclarecimento
d e  d ú v i d a s  d e v e
u s a r   o  e m a i l : 
vitor.paulino@cothn.pt 
ou  o  262 507 657  

https://goo.gl/forms/SCbC5ou6HKUIwtJr2
mailto:Joana@cothn.pt


14.30: Polinização de fruteiras – Rui Maia de Sousa (INIAV)

14.50: Inovação, incremento tecnológico e sustentabilidade em fru�cultura de precisão – Miguel Leão (INIAV)

15.10: Redes an�-granizo em fruteiras – Nélio Marques (Homar)

15.30: Debate 

15.45: Coffee-break

16.10: i9K - Desenvolvimento de estratégias que visem a sustentabilidade da fileira do kiwi através da criação de  

            um produto de valor acrescentado - Eva Garcia, Sílvia Castro e Joana Costa, FitoLab – Ins�tuto Pedro Nunes 

            e Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra

16.30: A gestão da fer�rrega em pomares – Margarida Mota (HUBEL)

16.50: AgriStarBio - De passivos ambientais, para nutrição agrícola sustentável – Pedro Forjaz Carreiro (Agristarbio)

17.10: Debate

17.30: Encerramento

Frutitec/Hortitec 2018

Organização:

9�MAR
Exposalão

Seminário Inovação em espaço rural

BATALHA

Programa

Inscreva-se
gratuitamente

aqui

https://goo.gl/forms/mxtezrSOAHaKQYy53


Segurança Alimentar
 e Certificação

Workshop

Programa:

08:45 - Receção dos participantes

09:00 - GRASP – GLOBALG.A.P. Risk Assessment on 
Social Practices (Luísa Pestana Bastos)

  O que é o GRASP

  Objectivos

  A quem se aplica o GRASP

  Documentos normativos e definições

13:00 - Pausa (almoço)

14:00 - Cadeia de Custódia GLOBAL.G.A.P. (CoC)
            (Luísa Pestana Bastos)

  O referencial GLOBALG.A.P. CoC

  Objectivos

  A quem se aplica

  Documentos normativos

  Pontos de controlo e critérios de cumprimento

18:00 - Encerramento

Cadeia de CustódiaGRASP &

nas instalações
do COTHN em
Alcobaça

21 MAR 2018

Sócios 50€ N/Sócios 75€ Faça a sua inscrição aqui
Leia atentamente as condições de pagamento no formulário de inscrição.

Para informações adicionais contacte o telefone 262 507 657 

https://goo.gl/forms/ZgUEBJIvAM2IH04O2
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