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2.º dia Aberto de fruticultura / Balanço da Campanha das Pomóideas

No passado dia 5 de Dezembro teve lugar na estação de Fruticultura Vieira Natividade no polo do INIAV em Alcobaça o 2.º dia Aberto de fruticultura organizado pelo INIAV seguido do Balanço da 
Campanha das Pomóideas organizado pelo COTHN.

Este dia contou com 165 participantes e foram abordados temas desde a conservação, e a utilização de novas técnicas culturais, monitorização de doenças como a estenfiliose, entre outros.

Durante o Balanço da Campanha,  para além das apresentações por parte do COTHN sobre o balanço da campanha a nível Europeu, e das associações ANP, APMA e a associação de fruticultores da 
beira Távora eu fizerem o balanço no âmbito das suas organizações, foi ainda feita a sessão final do projeto INOVPOMO com a entrega da brochura com os principais resultados. Deste projeto 
destacam-se como principais resultados práticos: a conservação no banco de germoplasma, de todo o material das coleções de peras  e maças da quinta Nova em Alcobaça e da Quinta de São João 
da DRAPLVT, salvaguardando assim um património genético que estava me risco de se perder; o estudo, caracterização e classificação dos diferentes clones de pera rocha relativamente à sua 
sensibilidade ao fogo bacteriano. Estes dois resultados permitem abrir portas para futuros trabalhos de melhoramento na cultura da pera rocha contribuindo e forma decisiva para a sua 
manutenção  competitividade.
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Vai-se realizar no Auditório da EDIA, em Beja, no próximo dia 12 de dezembro com início às 10:00 horas, as 
Jornadas Técnicas sobre Sistemas de Apoio à Decisão na agricultura de Regadio.

A agricultura de regadio é uma atividade complexa que requer informação e ferramentas de apoio que 
permitam ao regante realizar a sua atividade de forma sustentável.

As II Jornadas Técnicas sobre Sistemas de Apoio à Decisão na Agricultura de Regadio, realizam-se num 
contexto de constante inovação tecnológica e de alterações climáticas que afetam a produção agrícola.

Hoje é essencial que o agricultor detenha um conhecimento efetivo da sua cultura, das suas necessidades 
e do impacto das suas intervenções, com o objetivo de criar condições para a
sustentabilidade.

Objetivos:

Divulgar os projetos de investigação em curso
Divulgar os novos avanços técnicos das empresas
Divulgar as necessidades dos produtores
Pôr em contacto utilizadores/empresas/investigação

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias no link: 
http://www.edia.pt/pt/o-que-fazemos/apoio-ao-agricultor/jornadas-tecnicas/231

Índice

Fonte: EDIA / COTR

Jornadas Técnicas sobre Sistemas de 
Apoio à Decisão na Agricultura de Regadio
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No ano em que celebra o quinto aniversário, o Centro de Frutologia Compal assinalou o momento na sessão 
que encerra o programa de formação anual da Academia, ao dar voz àqueles que são os protagonistas da 
iniciativa desde a sua criação: os formandos. Com apresentação de Jorge Serafim e a presença na plateia de 
vários dos membros que integram o Centro de Frutologia Compal, a sessão contou com um painel em que 
vencedores de anteriores edições da Academia partilharam os seus desafios e conquistas na área frutícola.
Em 2017, os empreendedores distinguidos da Academia do Centro de Frutologia Compal são Carla Cunha, 
Gonçalo Fialho e Nicolau Félix. Os seus projetos inovadores receberam bolsas de instalação no valor de 
20.000€, atribuídas pelo júri da Academia, composto pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (DGADR), a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal 
(CONFAGRI), o Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa (ISA) e a Associação dos Jovens 
Agricultores de Portugal (AJAP).

Mais informações no pdf em anexo no final deste boletim.

Índice

Fonte:Centro de Frutologia Compal

Centro de Frutologia Compal: 5 anos a 
formar os fruticultores do futuro
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Vai ter lugar em fevereiro de 2018, no dia 2, no CNEMA em Santarém, o 2º Simpósio Nacional de Culturas 

Agroindustriais, Qualidade e Confiança.

Conheça o programa no PDF em anexo, no final deste boletim. 

Agri innovation summit 2017

Fonte:SCAP

2º Simpósio Nacional de Culturas 
Agroindustriais, Qualidade e Confiança 
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Vai ter lugar já no próximo dia 14 de dezembro, o balanço de campanha dos horto industriais. Este ano 

realiza-se no Alensado, CRL, Lugar do Pombal em Alvalade.
As inscrições são gratuitas embora obrigatórias. O almoço está incluído no programa.

Mais informações no PDF em anexo no final do boletim.

Inscrições aqui.

Índice

Fonte: COTHN

Balanço da Campanha:
Horto Industriais 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL9Z2gmrBo0y8-9Q2Yz0wNBlLgM4RS4HDRizfHR-dkQorTjg/viewform


www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 49 

Pág.: 8

"Engenharia Hortícola" é o título do livro que irá ser lançado no dia 14 de dezembro, pelas 16h00, no 
auditório verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia (edifício 8), do Campus de Gambelas. A sessão contará 
com a presença dos autores Domingos de Almeida, professor do ISA, e Mário Reis, professor da UAlg. A 
apresentação do livro está a cargo de Gustavo Nolasco, Professor Catedrático da UAlg.

Posteriormente, às 18:00, haverá uma palestra proferida pelo Prof. 
Domingos de Almeida, sobre o tema "Gestão estratégica da inovação em engenharia hortícola"

As iniciativas, de entrada livre, estão inseridas nos Seminários de Hortofruticultura.

Índice

Fonte: UALG

Seminários de 
Hortofruticultura



2 de fevereiro de 2018 
Santarém, CNEMA 

 

• Novas culturas 

• Ameaças/ novos desafios 

• Novas Tecnologias 

• Qualidade e Certificação 

• Comercialização e Marketing 

 

 
Secretariado 
Rua da Junqueira, 299 - 1300-338 Lisboa 
Tel./Fax: 213 633 719 - Tlm: 936 378 549/50 | E-mail: 
secretariado@scap.pt 
www.scap.pt 



 

 

 

Centro de Frutologia Compal: 5 anos a formar os fruticultores do futuro 

Alguns meses de formação depois, a Academia 2017 do Centro de Frutologia 

Compal volta a entregar três bolsas de instalação, no valor de 20.000€ cada, para 

instalação de explorações frutícolas. 

No ano em que celebra o quinto aniversário, o Centro de Frutologia Compal assinalou o 

momento na sessão que encerra o programa de formação anual da Academia, ao dar voz 

àqueles que são os protagonistas da iniciativa desde a sua criação: os formandos. Com 

apresentação de Jorge Serafim e a presença na plateia de vários dos membros que 

integram o Centro de Frutologia Compal, a sessão contou com um painel em que 

vencedores de anteriores edições da Academia partilharam os seus desafios e conquistas na 

área frutícola. 

Em 2017, os empreendedores distinguidos da Academia do Centro de Frutologia Compal 

são Carla Cunha, Gonçalo Fialho e Nicolau Félix. Os seus projetos inovadores receberam 

bolsas de instalação no valor de 20.000€, atribuídas pelo júri da Academia, composto pela 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a Confederação Nacional 

das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (CONFAGRI), o Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa (ISA) e a Associação dos Jovens 

Agricultores de Portugal (AJAP). 

Carla Cunha tem formação em Biologia e trabalha atualmente em Engenharia Biomédica. 

Arriscou e enveredou pela agricultura com a instalação de uma fruta pouco comum em 

Portugal: o kiwi, numa plantação de dois hectares, no concelho de Paredes. Carla vai agora 

também produzir dióspiro e marmelo e, graças à bolsa de instalação que recebeu, está já a 

pensar em "aumentar a exploração".  

No Alentejo está instalada a plantação de romã em modo de produção biológica de 

Gonçalo Fialho, representado pela irmã Inês Fialho, formada em Engenharia Agronómica. 

Inês participou nas muitas horas de formação em sala e visitas a explorações-modelo, numa 

experiência que considera "muito gratificante e importante para os produtores frutícolas de 

Portugal", pelo "conhecimento de outras realidades" e em aspetos fundamentais como o 

escoamento de produtos e novas técnicas.  

Com formação em Engenharia Agrícola, Nicolau Félix tem no seu projeto várias frutas (pera, 

maçã, ameixa e ginja), instaladas em Óbidos, Bombarral e no concelho de Santarém, 

"tentando potenciar as características de cada local". Nicolau assinala que a bolsa de 

instalação "vai ser muito importante" para poder concretizar o seu projeto "muito 

ambicioso". Do seu período de formação na Academia, realça sobretudo o "conhecimento 

do ponto de vista técnico", que avalia como "muito enriquecedor", 



José Jordão, Presidente do Centro de Frutologia Compal, salienta que os objetivos para o 

futuro da iniciativa passam por "continuar o trabalho desenvolvido, fazendo mais e melhor a 

cada dia, para consolidar a existência de uma verdadeira fileira da fruta em Portugal, 

aumentando a competitividade da fruta nacional, apostando numa estratégia integradora 

que envolva os stakeholders-chave do setor".  

Nos últimos 5 anos, a Academia do Centro de Frutologia Compal formou 60 

empreendedores frutícolas, criando uma rede de networking que potencia novas 

colaborações e parcerias, e estreitando o contacto entre participantes e importantes players 

do setor agrícola nacional. 

 

Sobre o Centro de Frutologia Compal: 

O Centro de Frutologia Compal foi criado em 2012 e tem como principal propósito valorizar e 

promover a fruta nacional, procurando estimular a inovação no setor frutícola e atuar ao longo da 

Cadeia de Valor da Fruta. Através de um trabalho conjunto, os 26 membros tornam possível a 

concretização das iniciativas, num conjunto de entidades e organizações do setor Frutícola, 

instituições académicas, organizações de produtores e empresas de tecnologia agrícola. 

Para mais informações e contactos: 

Tatiana Henriques | tatiana.henriques@loyaladvisory.com | 964 244 518 

mailto:tatiana.henriques@loyaladvisory.com


Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
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Balanço da Campanha dos 
Horto Industriais 2017

14 de Dezembro de 2017
Alensado, CRL
Lugar do Pombal, Alvalade
7565-112 ALVALADE

Data:

Local:

Programa:

09:30 - Receção dos participantes
10:00 - Sessão de boas vindas (António Raposo/Alensado, CRL)
10:20 - Balanço da campanha pela produção (Gonçalo Escudeiro/FNOP)
10:40 - Balanço da campanha pela industria (AIT) * 
11:00 - Apresentação do GO_Qualitomate (João Santos Silva/CCTI) 
11:15 - Debate
11:30 - Pausa
11:45 - Balanço das outras culturas Horto-industriais (pimento) (Bruno Moura/Agromais)
12:00 - Visão da industria (ALIF)*
12:15 - Debate
12:45 – Encerramento 
13:00 - Visita às instalações e almoço
*a confirmar

Patrocínio:Apoio:

Inscrições gratuitas obrigatórias no link: https://goo.gl/forms/8FQD6kNS9sBsjuV42

Almoço
incluído 

https://goo.gl/forms/8FQD6kNS9sBsjuV42
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