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O Laboratório de Referência da União Europeia para resíduos de pesticidas em Frutas e Produtos Vegetais 
(EURL-FV) organiza, desde 2004, o Teste de Proficiência da Comissão Europeia para a análise multi-resíduos de 
pesticidas em frutas e vegetais (EUPT-FV), que é direcionado a todos Laboratórios Nacionais de Referência (NRL) 
e todos os Laboratórios Oficiais (OFLs) responsáveis pelo controle de resíduos de pesticidas na União Europeia. 
Este trabalho fornece uma visão geral atualizada das últimas oito edições do EUPT-FV (2009 e 2016), destacando 
as principais dificuldades encontradas pelos laboratórios participantes e as principais conquistas no campo da 
extração de amostras e dispersão de dados e avaliação estatística. 

O número de laboratórios participantes aumentou anualmente de 151 em 2009 (EUPT-FV11) para 191 em 2016 
(EUPT-FV18), e o número total de resultados de resíduos de pesticidas reportados pelos laboratórios neste 
período foi de cerca de 18.000. A porcentagem de valores de pontuação Z aceitáveis, questionáveis e 
inaceitáveis atribuídos em cada um desses oito EUPT-FVs permaneceu muito semelhante com valores médios de 
91,8, 3,5 e 4,7 por cento, respectivamente. 
A grande quantidade de resultados de dados avaliados levou a um fortalecimento no uso do desvio padrão 
relativo de 25 por cento em termos de ajuste (FFP-RSD), bem como o uso de um valor padrão de incertezas de 
medição ampliado internacionalmente de 50 por cento ao reportar resultados para análise multirresidente de 
pesticidas.

www.cothn.pt geral@cothn.pt Pág.: 3Fonte: AREFLH

Testes de eficiência da União Europeia 
para resíduos de pesticidas em frutas
e vegetais de 2009 a 2016: 
Visão geral dos resultados e 
principais realizações



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 28 

Pág.: 4

Segundo a Porbatata – Associação para a Promoção da Batata, o tubérculo está a ser comprado ao produtor a 0,05 €/kg. Este 
valor representa apenas ¼ do valor de produção. Os produtores falam de «crise» e de «impactos drásticos» nas suas empresas.
Uma combinação de factores fez com que uma campanha que, no ano passado, se adivinhava boa, se tornasse 
«desesperante», explica António Gomes. Por um lado, a perspectiva de falta de batata na Europa fez com que muitos 
agricultores apostassem na cultura. Depois, a produção «excepcional» que se registou por todo o Continente. E, por fim, o 
facto de as doenças como o míldio não terem atacado a cultura. Isto resultou num maior volume de produção do que o 
esperado e consequente desvalorização do produto.

Em Portugal, as exportações de batata «estão praticamente paradas», o que agrava ainda mais a situação. «A indústria tem 
estado a cumprir minimamente os compromissos», mas como há mais produção do que o esperado «há sempre sobra», 
detalha o presidente da Porbatata.
Apesar do cenário, o responsável pela Porbatata, ligado à produção de hortícolas há várias décadas, garante que é um 
fenómeno «cíclico» e que acontece pelo menos uma vez a cada dez anos. Contudo, «pode demorar mais de um ano a 
normalizar».

Os produtores estão preocupados. Tânia Fonseca, da Bacefrut, diz que está a viver a «pior crise» do sector. «A situação no 
campo está muito complicada, as produções este ano foram muito elevadas e as vendas muito fracas.» A batata representa 
entre 80% e 90% do volume de negócios da Bacefrut e nem se pensa em abandoná-la, mas o desânimo na voz de Tânia 
Fonseca demonstra os «impactos drásticos» deste fenómeno.
Para contornar a situação, a Bacefrut está a tentar colher toda a batata do campo e armazená-la até que os preços voltem a 
subir, o que é algo que tem custos «elevadíssimos». Alguma está a ser escoada para a alimentação animal, mas «não cobramos 
por essa batata».

A Frusantos, além de produzir e comercializar batata para consumo, também está encarregue da distribuição de batata de 
semente em Portugal. Fá-lo há 35 anos e Miguel Santos e Tozé Santos, administradores da empresa, dizem que «no nosso 
histórico não temos referência a uma situação semelhante a esta».
Além dos problemas em escoar o produto, também há questões quanto à qualidade de alguma da batata. Nomeadamente, «as 
variações de temperatura registadas, que fazem com que a batata não consiga ter a conservação que deveria ter em condições 
e anos normais».
A capacidade de armazenamento em frio tem sido o factor essencial para mitigar o impacto desta crise. «Sem essas condições 
era impossível cumprir os compromissos. Os lotes que nos transmitem mais confiança estão a ser armazenados em câmaras de 
refrigeração e estamos a acompanhar a evolução do mercado», detalham os administradores da Frusantos.
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O Ministério da Agricultura anunciou, a 11 de Julho, que o mercado da Jordânia está aberto à exportação de 
pêra e maçã nacionais. O anúncio surge depois de fechado o acordo de cumprimento dos requisitos 
fitossanitários determinados pelas autoridades jordanas.

A Jordânia situa-se no Médio Oriente e faz fronteira com a Síria, a Arábia Saudita, o Mar Vermelho, a 
Palestina, Israel e Iraque. Com uma área de 89.342 metros quadrados. O país tem 7,6 milhões de 
habitantes.

Até à data, já foram abertos 31 mercados para 92 produtos (60 da área animal e 32 de origem vegetal).
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e a do COTHN em para mais informações.

O Município das Caldas da Rainha irá realizar o evento Frutos 2017 de 18 a 27 de agosto. A 29º edição da Feira 
terá lugar no Parque D. Carlos I, com o objetivo de aumentar a competitividade do setor agrícola, divulgar e 
promover os produtos hortofrutícolas. Além de uma montra da produção e das tecnologias associadas ao setor, 
pretende divulgar produtos hortofrutícolas e estimular negócios. Esta edição terá diversas atividades desde a 
produção agro-alimentar, a sessões temáticas que abordarão temas de interesse para o sector hortofruticola 
e para o público em geral, à maquinaria, ao showcooking, ao artesanato, à presença de associações e institutos 
de promoção regional e nacional, aos espetáculos musicais, entre outras, que proporcionarão oportunidades 
de negócio.

Os programas das Sessões temáticas, confirmadas, já está disponível. A inscrição é gratuita  mas deverá efectuar a 
sua inscrição através do    

Existem outras sessões previstas, que decorrerão nos dias 22, 23 e 24 de agosto das 17:30 às 18:30  com o objectivo 
de promover a criação de circuitos de produção locais, assim como a sua comercialização e divulgação de modo a 
potenciar o território e a empregabilidade. Estão sessões estão  integradas no trabalho que Santa Casa da 
Misericórdia das Caldas da Rainha desenvolve no CLDS 3G (Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª Geração) 
projeto desenvolvido no Centro de Recursos Comunitário.

No dia 27 de agosto teremos ainda uma sessão dedicada ao Modo de produção biológico das 16:00 às 18:30 h, 
com o objetivo de informar e divulgar o modo de produção biológico e de troca de experiências.  

Brevemente, serão disponibilizados esses programas pelo que deverá consultar a página da FF2017 em

link

www.cothn.pt
 

http://www.feiradosfrutos.pt/   

Fonte: COTHN

Sessões Temáticas, Feira dos Frutos,
Caldas da Rainha, 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1aOp4bLSfHlZduHwdKZCgZPY3DnOK0_Khcn_6r44xpPvzng/viewform
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O prazo para envio de comunicações (orais e painéis) para o evento da Proteção das Plantas 2017 Foi alargado 
para o dia 31 de julho de 2017. Se está interessado(a) em participar neste evento consulte as condições para a 
submissão de comunicações na página:
http://pdp2017.webnode.pt/submissao-de-comunicacoes/

Áreas temáticas para as comunicações:

Tema 1 - Alterações climáticas e inimigos emergentes.
                Prospeção e controlo de organismos de quarentena.

Tema 2 - Interações agente patogénico - hospedeiro.
                Diagnóstico; Epidemiologia e modelação; Diversidade e patogenicidade; Mecanismos de resistência.

Tema 3 - Relações tritróficas: planta-praga-auxiliares.
                Bioecologia; Limitação natural de pragas e conservação; Infraestruturas ecológicas.

Tema 4 - Inovação e tecnologia na Proteção das Plantas.
                Agricultura de precisão e Proteção das Plantas; Novas soluções no combate aos inimigos das culturas;      
                Tecnologias inovadoras para deteção, diagnóstico e monitorização de pragas e doenças; Introdução de  
                novos auxiliares em Portugal; Conservação e serviços do ecossistema.

Tema 5 - Proteção das Plantas, Referenciais de Qualidade e Mercados.
                Circuitos curtos de comercialização: oportunidades e desafios para a Proteção das Plantas;
                A Proteção das Plantas pós Lei 26.

Índice
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Submissão de comunicações: 
Alargamento de prazos



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 28 

Pág.: 8

A nova Base de Dados de Utilizadores Menores da Europa é uma ferramenta central para Utilizações Menores 
na UE. Apoia as atividades dos Grupos de Especialistas em Mercadorias e fornece informações sobre 
necessidades, projetos e áreas cultivadas de uso menor na UE.

A nova plataforma EUMUDA foi lançada oficialmente em 28 de junho, durante a reunião do Grupo Diretor da 
MUCF.

Conheça o EUMUDA aqui: http://minoruses.eu/eumuda/
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Está agendada para os dias 21, 22 e 23 de julho, em S. Teotónio, a próxima edição da FACECO – Feira das 
Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira, promovida pelo Município de Odemira, em parceria 
com diversas entidades. A pecuária, agricultura, turismo, artesanato e um intenso programa de animação e a 
gastronomia serão os pontos fortes do certame.

Assim, integrado neste certame terá  lugar no próximo dia 21 de Julho a 1.º Colóquio Hortofrutícola Faceco. Este 
coloquio terá lugar no  AUDITÓRIO DA CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE SÃO TEOTÓNIO, pelas 8.30 de acordo 
com o programa em anexo.

Fonte: Lusomorango

FACECO – Feira das Atividades Culturais 
e Económicas do Concelho de Odemira



08h30 . RECEPÇÃO PARTICIPANTES

09h00 . SESSÃO DE ABERTURA

Sr. Secretário de Estado da Agricultura
e Alimentação*

Sr. Presidente ABMIRA

09h30 . 1ª SESSÃO DA MANHÃ
Enquadramento social e económico

Taipa - Projecto CLAIM

Apresentação do estudo económico social 
Professor Ricardo Ferreira Reis
Diretor do Centro de Estudos Aplicados 
da Universidade Católica Portuguesa

A ética empresarial e a importância 
dos recursos humanos nas empresas 
Professor Fraústo Ferreira
AESE Business School

Debate

11h00 . COFFEE-BREAK

11h30 . 2ª SESSÃO DA MANHÃ
Como rentabilizar o investimento
público efectuado no PRM

Utilização e potencial agrícola do PRM
ABMIRA

A importância do sector hortofrutícola
AHSA

Debate

13h00 . ALMOÇO

14h00 . SESSÃO DA TARDE
A importância económica do sector para
a região e o seu potencial exportador

Importância do investimento
estrangeiro em Portugal
Dr. Luis Reis - AICEP

O futuro agrícola no Sudoeste Alentejano 
Professor Francisco Gomes da Silva - AGROGES

Zonas agrícolas responsáveis
Eng.º Pedro Teixeira - DGADR

Mesa redonda - O crescimento das exportações 
e a importância do mercado externo
Lusomorango
Vitacress
Atlantic Growers
Frupor
Atlantic Sun Farms

16h30 . SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Sr. Presidente do Crédito Agrícola de São Teotónio

Sr. Presidente da Lusomorango

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odemira

Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural*

17h30 . INAUGURAÇÃO

Inauguração da Faceco e visita à feira

18h00 . COCKTAIL
Cocktail no espaço hortofrutícola na Faceco

*A aguardar confirmação

21 . Julho . 2017
AUDITÓRIO DA CAIXA DE CRÉDITO 

AGRÍCOLA DE SÃO TEOTÓNIO

Patrocínio:

1 COLOQUIO
HORTOFRUTICOLA
FACECO

o

Organização: Apoio:
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