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Produtores apostam em eucalipto regado: Voltar

Fonte: Vida Rural

É a árvore mal-amada da nossa floresta, fruto de erros do passado, mas é a mais 
apetecível pela sua rentabilidade. Os estudos e a prática mostram que pode ser uma boa 
alternativa para rotação de culturas, porque “a seguir ao eucalipto tudo funciona bem”, e 
também para áreas marginais e improdutivas, mesmo em regadios públicos. Foi o que 
fizeram António José Romeiras e Manuel Paim na Herdade dos Pavões, em 32 hectares 
contíguos de cantos de pivots de milho, regados com água do aproveitamento 
hidroagrícola do Vale do Sorraia, onde mais nada resultou.

Depois de tentar outras alternativas para estas áreas de regossolo, como a cobertura 
total de milho, o trigo ou o girassol – “que se mostraram desastrosas” –, os dois 
produtores, decidiram fazer um estudo da viabilidade para plantar eucaliptos. A opção 
afigurou-se possível, apetecível até, pelo que o dono da Herdade dos Pavões, António 
José Romeiras, e o seu parceiro de há mais de 25 anos em vários projetos agrícolas, 
Manuel Paim, decidiram avançar.

Com a colaboração da Associação de Produtores Florestais do Concelho de Coruche e 
Limítrofes (APFC) e a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia 
(ARBVS), o projeto foi elaborado, colocado à apreciação e aprovado pelo Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O projeto foi colocado no ICNF em novembro de 2014 e aprovado tacitamente em março, 
depois de ouvidas as entidades previstas na lei – Câmara Municipal de Coruche e 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

Importa afastar, desde já, quaisquer dúvidas sobre a legalidade de plantar floresta em 
regadios públicos: não há nada que o proíba – como atesta a aprovação do ICNF –, 
desde que não se recorra a apoios comunitários, como é o caso deste projeto, garantem-
nos os promotores e as associações envolvidas, bem como a FENAREG.

Pode consultar o resto da noticia no link: http://www.vidarural.pt/produtores-apostam-
em-eucalipto-regado/
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Organização Europeia e Mediterrânica da Proteção das Plantas:
Voltar

A Organização Europeia e Mediterrânica da Proteção das Plantas (OEPP) foi fundada em 
1951 por 15 países, incluindo Portugal. Conta atualmente com 51 estados membros, 
sendo a Geórgia, o seu mais recente membro. 

É uma das nove organizações regionais de proteção das plantas reconhecidas pela 
Convenção Internacional de Proteção das Plantas.

Decorreu nos dias 27 e 28 de setembro, em Paris, a 66.ª Sessão do Conselho da OEPP, 
na qual a DGAV, representada pela Sra. Subdiretora Geral de Alimentação e Veterinária, 
Eng.ª Paula Cruz de Carvalho, participou na qualidade de membro desta organização.

Nesta reunião foi aprovada a nomeação de Portugal para o Comité Executivo desta 
organização para a o triénio 2017-2020.

Fonte: Dgav
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Voltar

A investigação e a inovação em agricultura podem contribuir para garantir a segurança 
alimentar a longo prazo, respondendo aos desafios de sustentabilidade ambiental e 
resiliência de uma produção primária competitiva para os sistemas de produção 
alimentares e não alimentares, ao mesmo tempo que impulsiona o crescimento 
sustentável dos territórios rurais.

Aceda ao relatório da UE no link: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/agri_strategypape
r_web_1.pdf

Fonte: European Commission
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Voltar

A ACOS acolhe nos próximos dias 13 e 14 de outubro, no auditório da Expobeja, em 
Beja, uma ação de sensibilização/ formação de Boas Práticas para a Redução da 
Contaminação da Água pelos Produtos Fitofarmacêuticos, no decurso das iniciativas 
promovidas pela Confederação de Agricultores de Portugal – CAP em parceria com a 
Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas – ANIPLA, no âmbito do 
projeto TOPPS – Train Operators to Promote Best Practices & Sustainability.

O projeto TOPPS pretende reduzir a contaminação da água pelos produtos 
fitofarmacêuticos proveniente, tanto das fontes difusas como das fontes pontuais, 
definindo as boas práticas e promovendo-as através da informação, aconselhamento, 
formação e demonstrações, orientadas para os agricultores, técnicos e outras partes 
interessadas, com vista à proteção da água.

Poderá inscrever-se utilizando o seguinte link:

Para mais informações poderão contactar a CAP – Centro de Formação Agrícola de 
Palmeirim 243 570 010 ou 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-
IT2GMTAvjT9rgbuuNNXQ_rgatOo7sQl6hS1XQRGHSEAIxQ/viewform?c=0&w=1

atendimento@cap-gagos.org

http://www.acos.pt/repository/docs/Programa%20accao%20formacao%20TOPPS.pdf
Consulte o programa no link:

Fonte: Agrozapp
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A um mês do início da apanha da azeitona na campanha 2016/17 já há traders 
(operadores de mercado) internacionais a negociar a compra do azeite no Alentejo, 
propondo preços que variam entre os €3,2 e os €3,5 por quilo — acima do preço médio 
praticado do ano passado no azeite virgem, onde se negociou nos €3,1/k (um quilo 
equivale a cerca de 1,1 litros de azeite).

Produtores alentejanos contactados pelo Expresso confirmam que foram abordados por 
compradores de vários países, com destaque para Espanha e Itália, no sentido de 
venderem a sua produção (ou parte dela) com a azeitona ainda nas árvores.

Uma situação inédita em Portugal mas que, segundo vários agentes do sector e também 
algumas organizações, se fica a dever essencialmente a três fatores: a quebra previsível 
na produção mundial; o facto de Portugal ser o país mais precoce a colocar azeite no 
mercado e, por último mas não menos importante, a qualidade crescente dos azeites 
nacionais, o que tem vindo a ficar anualmente demonstrado na conquista de prémios de 
relevo internacional, cada vez em maior número e em mais mercados nos dois lados do 
Atlântico.

Voltar

Fonte: Agrozapp
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Num estudo publicado no fascículo de outubro de 2016 da revista Plant Disease, uma 
equipa envolvendo estagiários, investigadores e docentes do Centro de Investigação em 
Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF) do Instituto Superior de Agronomia 
e da Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza da Madeira revela pela 
primeira vez a presença do fungo Puccinia hemerocallidis na Europa.

Este fungo foi identificado em 2015 e 2016 em diversos locais em Portugal continental e 
na ilha da Madeira causando ferrugem em plantas de lírio-de-um-dia (Hemerocallis spp.). 
Este fungo (tal como o seu hospedeiro) é oriundo da Ásia Oriental, tendo-se disseminado 
no início do século 21 pelo Sudeste Asiático, África e Américas.

Temia-se a sua introdução na Europa, continente onde existem centenas de cultivares 
destas plantas de jardim com elevado interesse ornamental. Serve assim este estudo 
para alertar para o perigo da disseminação desta doença na Europa, tornando importante 
o conhecimento do nível de resistência das cultivares produzidas neste continente.

Para saber mais sobre este estudo poderá consultar o artigo, disponível no link:
http://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-02-16-0242-PDN

Voltar

Fonte: Agrozapp
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Voltar

O Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova, acolhe nos dias 21 e 22 de Outubro a 
conferência “Agricultura com futuro: Hoje!”. No evento vão participar vários especialistas, 
oriundos de Alemanha, Áustria, Brasil, Espanha, França, Holanda, México, Portugal, Reino 
Unido, Suíça.

Esta conferência «pretende consciencializar para a biodinâmica e o ciclo de vida orgânico 
da agricultura, para as suas complexidades e desafios, mas também para as vantagens 
dos produtos biológicos, tanto a nível global como para Portugal, em particular», refere a 
organização. O evento é organizado pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, pela 
Living Seeds – Sementes Vivas e pela ABIOP – Associação Biodinâmica Portugal.

Segundo a organização, além de várias palestras, vão ter lugar seis workshops, nos quais 
serão apresentados, discutidos e aprofundados «diversos temas cruciais para a 
agricultura sustentável». Em seguida, decorrerá um procedimento de partilha por 
interacção em grupo.

Mais informações no link:
http://www.cm-idanhanova.pt/divulgacao/agenda/agricultura.aspx

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Voltar

 2ºSimposio Nacional de Fertilização e Ambiente.

A Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal- SCAP vai realizar em 
Santarém, nos próximos dias 27 e 28 de outubro o  2º Simpósio Nacional 
de Fertilização e Ambiente.

Pode consultar o programa e usar a ficha de inscrição que se encontra em 
anexo no final deste boletim.

V Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos

Irá decorrer já nos próximos dias 14 e 15 de Outubro de 2016 no Auditório 
do INIAV- Instituto Nacional de Investigação Agrária em Oeiras, o V 
Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos.
Serão realizadas 25 comunicações orais contando-se entre elas sete por 
convite. A sessão de painéis conta com 36 comunicações repartidas pelos 
cinco temas do Colóquio.

Para mais informações, consulte a página do Colóquio no link:

http://www.aphorticultura.pt/vcnppf.html

Curso de «Investimento na cultura do Amendoal»:

O Fórum Florestal está a promover a segunda edição do curso de 
“Investimento na cultura do Amendoal”  

”. 

- Local de realização: Universidade de Évora (ICAAM – Instituto de Ciências      
Agrárias e Ambientais Mediterrânicas). 
- Datas: 20 e 21 de outubro de 2016 (das 9H30 às 13H00 e das 14H00 às 
18H30).

Nesta ação de formação iremos incidir sobre dois sistemas de produção de 
amêndoa: intensivo e superintensivo e analisar a rentabilidade de ambos 
tendo por base a informação facultada na intervenção de dois técnicos 
especialistas no acompanhamento de amendoal nestes modelos e a visita 
de estudo a duas explorações.

Inscrições:

http://forumflorestal.pt/curso-investimento-na-cultura-do-amendoal/

 
http://forumflorestal.zcconsulting.pt/informacaocurso.aspx?id=26&accao=
109

 formacao.forumflorestal@gmail.com

Para pedidos de informação complementar:
Contato: 963 434 307
E-mail:

II Seminário “APLICAÇÃO DE PRODUTOS 
FITOFARMACÊUTICOS E A INSPEÇÃO DE 
PULVERIZADORES”

Realiza-se no auditório da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve (Patacão)no dia 12 de Outubro de 2016 o II Seminário aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos e a inspeção de pulverizadores. Consulte o 
programa e as condições de inscrição no final deste boletim informativo.

Para mais informações visite a página:
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV
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 VI Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo:

Terá lugar nos próximos dias 12 e 13 de novembro de 2016 na Quinta da 
Torre, concelho de Marco de Canaveses o VI Encontro Nacional de 
Produtores de Mirtilo organizado por:
EPAMAC – Escola Profissional de Agricultura de Marco de Canaveses, 
juntamente com a Câmara Municipal do Marco de Canaveses, a DOLMEN, 
CRL, o Caerus - Projecto Oportunidade, o COTHN e o INIAV.

Este encontro de produtores pretende afirmar-se como uma iniciativa de 
debate, reflexão e discussão da atualidade e perspetivas futuras do setor, 
aliando testemunhos de produtores com referências nacionais e 
internacionais da fileira do mirtilo.

Todos(as) os(as) interessados(as) em participar devem aceder à 
hiperligação abaixo apresentada de forma a assegurar o seu lugar neste 
encontro. Os lugares são limitados e serão reservados por ordem de 
chegada (após confirmação do pagamento da inscrição):
 

 
Após o preenchimento do formulário deverá fazer a transferência bancária e 
remeter o envio do comprovativo de acordo com as indicações 
apresentadas no final do formulário.
 
Perante qualquer dúvida ou problema encontrado não hesite em contactar a 
organização através dos seguintes contactos:

https://projectocaerus.typeform.com/to/uD9VZZ

encontrodeprodutoresdemirtilo@gmail.com

Voltar
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Terminou a Fruit Attraction.

Com a conclusão de mais um ano da feira Fruit Attraction em Madrid, gostariamos de vos deixar o registo fotográfico da mesma, possivel de aceder a partir 
do portal do COTHN em: http://www.cothn.pt

Uma nota de agradecimento à Portugal Fresh, pelo convite e pela excelente organização da marca Portugal no certame.

Voltar







   

 
 
II Seminário “APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 
E A INSPEÇÃO DE PULVERIZADORES” 
 
Local: Auditório da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (Patacão) 

Data: 12 de Outubro de 2016 
 
Programa 
9 h 00 Receção 

9 h 30 Sessão de abertura (Eng.º Fernando Severino - Diretor Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve) 

Apresentações: (Moderador: Eng.º J. Entrudo Fernandes – DRAP Algarve) 

09 h 40 A aplicação dos produtos fitofarmacêuticos de acordo com a Lei 26/2013 (Dr.ª Paula Mourão 

- DGAV) 

10 h 00 A inspeção dos pulverizadores de acordo com o DL 86/2010 (Eng.º Jorge Moreira -DGAV) 

10 h 20 A experiência da produção na inspeção dos pulverizadores (Eng.º Silvino Oliveira - 

FRUSOAL) 

10h 40 O Ato de inspeção por um Centro IPP (Eng.º Pedro Nunes /Eng.º Gonçalo Oliveira - COTHN) 

11h00 Pausa para café 

11 h 20 Perdas de calda: Causas mais frequentes e perigos potenciais (Eng.º António Lopes Dias - 

ANIPLA) 

11 h 40 Debate 

12 h 30 Almoço (livre) 

14 h 30 Demonstração – Inspeção de pulverizadores (Eng.º Pedro Nunes /Eng.º Gonçalo Oliveira - 

COTHN) 

16 h 00 Encerramento 
 
Os participantes deverão efetuar a sua inscrição até 10 de outubro, através do E-mail: 
gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt (para informações contatar através do Tel: 289870775). 

 
 
ORGANIZAÇÃO: 
 

SEMINÁRIO 
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