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COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 12 de janeiro de 2017

A Comissão lança hoje um convite à apresentação de propostas para o 
cofinanciamento de campanhas de promoção de produtos agrícolas europeus, no 
montante de 128,5 milhões de euros. Os programas decorrerão na União Europeia e 
em países terceiros, com o objetivo de promover o consumo e dar a conhecer os 
muitos produtos de qualidade que existem na Europa. As organizações de produtores 
e as associações profissionais da UE podem, desde já, enviar as suas propostas através 
deste link: 

 O convite está aberto até 20 de abril, data a partir da qual os projetos recebidos serão 
avaliados e selecionados. A Comissão organiza uma sessão de informação em Bruxelas 
no dia 31 de janeiro para acompanhar todos os beneficiários potenciais na definição 
do respetivo projeto e apresentar exemplos de programas bem-sucedidos.
(Mais informações aqui:  )

Para mais informações sobre assuntos europeus:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.ht
ml

http://ec.europa.eu/chafea/agri/info-day-2017_en.html

http://ec.europa.eu/portugal
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No âmbito do Horizonte 2020 – programa de financiamento europeu para a 
investigação e inovação -, o projecto “Internet of Food and Farm (IoF) 2020” será 
financiado em 29.999.528 euros (85% do custo total).

O objectivo é «acelerar a adopção da Internet das coisas na produção de alimentos 
suficientes, seguros e saudáveis e aumentar a competitividade do sector agro-
alimentar na Europa», lê-se na página dedicada ao projecto. As culturas aráveis, os 
vegetais, as frutas, a carne e o leite serão os sectores em foco. Para isso, serão 
analisados 19 casos.

O consórcio, que começou a trabalhar a 1 de Janeiro de 2017, conta com a 
participação de 71 parceiros de 16 países. A coordenação está a cargo da Universidade 
de Wageningen, na Holanda.

«Prevendo-se desenvolvimentos tecnológicos e desafios emergentes para o sector 
agro-alimentar, a iniciativa com uma duração de quatro anos terá um financiamento 
dinâmico.» Como tal,  a meio do projecto serão distribuídos mais 6 M€ para teste de 
resultados intermédios, bem como de soluções técnicas e locais de teste.

A Unparallel, uma empresa portuguesa dedicada à consultoria e investigação no sector 
tecnológico, é a única presença portuguesa. A Holanda domina o consórcio com 14 
empresas e instituições parceiras.
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30 M€ para tornar a agricultura 
mais tecnológica

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Os serviços da CAP desenvolveram um sistema para consulta de cotações de frutas e produtos hortícolas em 
mercados grossistas europeus e que está disponível em:

Neste âmbito, deverão os utilizadores ter em consideração os seguintes aspectos:
- A informação disponibilizada provém de 10 mercados grossistas distintos, a saber: Madrid, Barcelona,      
  Frankfurt, Munique, Berlim, Colónia e Hamburgo, Rungis (Paris), Marselha e Toulouse. 
- As cotações (exceptuando o caso dos mercados franceses) serão actualizadas automaticamente na semana 
  posterior à sua ocorrência, caso sejam actualizadas na origem (factor que não dominamos).
- As cotações francesas serão disponibilizadas com cerca de 25 dias de atraso; devido a este facto, nesta 1ª 
  versão, apenas são disponibilizados alguns produtos nestes mercados: pêra Rocha, diversas variedades de 
  maçã, kiwi, diversas variedades de laranja, beringela, courgette e diversas variedades de tomate. Está em 
  avaliação a disponibilização bastante mais célere da informação nestes mercados.
- Como foi referido no ponto anterior, podem ser consultadas as cotações de pêra Rocha, nomeadamente 
  dos mercados de Marselha e Toulouse (nas estatísticas de Rungis não é mencionado este produto); 
  atualmente, para o fazerem, dever mudar a data de início para, por exemplo, 01-12-2016, visto que as  
  últimas cotações francesas que constam são de Dezembro passado.
- Nesta primeira versão foram disponibilizados dezenas de produtos, mas  não existem ainda cotações para o 
  pêssego, nectarina, uva e damasco, que serão disponibilizadas a partir do mês de Março.
- A unidade de todas as cotações é o kg, com excepção para o caso da alface, chicória e couves nos 
  mercados alemães, onde a cotação se refere à unidade. 
- As cotações do mercado grossista de Madrid surgem no formato de preço mais frequente, ao invés de 
  todos os outros mercados, onde as cotações se referem à média dos preços.
- Para produzir esta ferramenta foi necessário processar quantidades  substanciais de informação, pelo que 
  não será de estranhar o aparecimento, nomeadamente nos primeiros tempos, de pequenos lapsos. 

Caso possuam questões/comentários/sugestões sobre esta ferramenta, teremos todo o interesse em 
recebê-las (os), podendo ser dirigidas ao Engº Pedro Governo:  pgoverno@cap.pt
Ao disponibilizar esta ferramenta online, a CAP pretende contribuir para uma maior acessibilidade a um tipo 
de informação que usualmente está dispersa, mas que pensamos ser fundamental para o dia a dia dos 
operadores do sector das frutas e produtos hortícolas.

http://agrimarkets.cap.pt/
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O novo representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) em Portugal considera prioritária a criação no país de um Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN), que reúna os atores 
relevantes na promoção de uma alimentação adequada.

«Portugal não tem [um CNSAN] e eu acho que era importante. Não tem de ser, 
necessariamente, um órgão completamente novo, deve construir-se com base no que 
já existe», referiu Francisco Sarmento, representante da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) em Portugal e junto da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Para o responsável, que assumiu funções em dezembro, um órgão como o CNSAN – 
que já existe em outros países da CPLP, de acordo com a estratégia do bloco na área da 
segurança alimentar e nutricional -, permite «que as diferentes iniciativas que existem 
do Ministério da Saúde, da Educação, da Agricultura possam caminhar juntas para 
resolver os problemas da alimentação».
O Governo português já sinalizou, em conversas informais com o responsável da FAO, 
que dará prioridade à questão.

Para o responsável, que já trabalha há anos na FAO, somente através da coordenação 
alargada, com ministérios, organizações e sociedade civil, será possível tornar as 
políticas públicas sobre a alimentação que estão a ser implementadas mais eficazes e 
eficientes.
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Será já a 21 de janeiro, pelas 10h00, que irá acontecer o primeiro, de um conjunto de 
30 workshops, destinados a criar mais dinâmica no setor agroalimentar da região 
Baixo Tâmega.
O evento acontece, no âmbito da estratégia da Associação Empresarial de Amarante 
(AEA).
Subordinado ao tema “Vender mais e melhor no setor agroalimentar”, a iniciativa irá 
decorrer no IET – Instituto Empresarial
do Tâmega, em Amarante, e destina-se a empresários do setor agrícola e do setor 
transformador de produtos alimentares.

Este ciclo de sessões de trabalho decorre de uma candidatura aprovada ao Sistema de 
Incentivos às Ações Coletivas, do Norte 2020 e estará em curso até março de 2018, nos
concelhos de Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco de Canaveses, tendo por 
objetivo apoiar o crescimento das empresas e o desenvolvimento do cluster, 
tornando-o mais atractivo para novos investidores.
O Plano tem como parceiros locais a Câmara Municipal de Amarante e as Associações 
Empresariais de Baião, Celorico de Basto e Marco de Canaveses. 

AEA promove ciclo de workshops 
destinados ao A entargroalim
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A D. Dinis Business School abre 5 novos cursos em fevereiro. Conheça a oferta disponível com abertura 
confirmada em fevereiro. 

Gestão de Turismo para Empresários e Empreendedores - 3ª Edição.
A formação reúne um corpo docente com larga experiência no setor do turismo, que em 2016 tem registado 
um forte crescimento em Portugal. 
Este curso foi desenvolvido para empresários e profissionais, com ou sem formação académica superior, que 
pretendam adquirir, aprofundar ou atualizar os seus conhecimentos para uma gestão de alto nível no 
Turismo.
Início: 4 de fevereiro 2017 | Candidaturas: até dia 27 de janeiro | 60 horas

Controlo de Gestão – 3ª Edição. 
Não se gere o que não se consegue medir. Esta formação apresenta ferramentas que permitem controlar, 
planear e medir o desempenho financeiro e económico das organizações.
Início: 16 de fevereiro | 44 horas
10% de desconto para candidaturas até dia 31 de janeiro. 

Fiscalidade para Empresas – 2ª Edição.
Desenvolva, atualize e aperfeiçoe conhecimentos em legislação fiscal, através de uma formação com uma 
forte componente prática e com docentes de referência. Formação certificada pela Ordem dos Contabilistas 
Certificados (63 créditos)
Início: 10 de fevereiro | Candidaturas até dia 3 de fevereiro | 42 horas

Gestão para PME – 5 Edição.
O curso reúne um corpo docente de elevada qualidade e um plano de estudos global e equilibrado com 
metodologias e disciplinas de abordagem orientadas para a realidade empresarial.
Início: 16 de fevereiro | 75 horas
10% de desconto para candidaturas até dia 31 de janeiro. 

http://www.ddinisbschool.com/cursos/gestao-de-turismo-para-empresarios-e-empreendedores

http://www.ddinisbschool.com/cursos/controlo-de-gestao

http://www.ddinisbschool.com/cursos/fiscalidade-para-empresas

http://www.ddinisbschool.com/cursos/gestao-para-pme
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D. Dinis Business School 
apresenta plano de formação 
para o mês de fevereiro de 2017

No âmbito do protocolo realizado entre o COTHN e a D. Dinis Business School, 
vimos por este meio fazer a divulgação das seguintes formações em agenda. 
Mais se relembra que ao abrigo deste protocolo, os associados do COTHN 
podem beneficiar de desconto.
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O projeto SABANA, da responsabilidade da Universidade de Almeria , pretende obter 
novos biofertilizantes e biopesticidas como alternativas aos meios químicos usados 
atualmente. A atenção está voltada para as microalgas, cujo potencial pode contribuir 
para aumentar o proveito económico, promovendo também a sustentabilidade das 
culturas.
Este projeto, cuja duração se prevê de 4 anos, pretende a criação de um centro global 
de desenvolvimento biotecnológico para as microalgas. Emilio Molina o diretor do 
grupo de investigação, demonstra que a tecnologia utilizada permitiu às plantas de 
teste produzir mais de 300 toneladas de microalgas e derivados por ano.
O centro prevê a possibilidade de dar formação assim como disponibilizar um serviço 
online com toda a informação gerada ao longo do projeto.
Com um orçamento de 10.6 milhões de euros e o apoio de várias empresas como a 
Fundação Cajamar, instituições como o Instituto para a Agricultura, Pesca e 
Desenvolvimento Alimentar, o Concelho económico e o Concelho Ambiental e 
Planeamento Regional do Governo da Andaluzia assim como o apoio de uma 
subdelegação do Governo da cidade de Almeria.

O projeto SABANA é financiado pela União Europeia dentro do quadro comunitário 
“Blue Growth” sobre o uso sustentável de recursos marinhos.
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A cidade de Lisboa contém em si um pomar, constituído por inúmeras 
árvores de fruto, em espaço privado e público. O projeto “Muita Fruta” 
parte do mapeamento destas fruteiras e da sua utilização para potenciar 
uma função social da árvore como ligação ao território. Contribui com 
“paisagens comestíveis” para a saúde nutricional e a redução de 
desperdícios alimentares com a participação ativa dos cidadãos. 
 

 Domingo, dia 22 de janeiro, a Cozinha Popular da 
Mouraria – promotora do projeto – abre as suas portas, na Rua das 
Olarias nº 5, 1100-012 Lisboa, para apresentar esta iniciativa que conta 
com a parceria do Colégio F3.
 
Com início às 11h00, o evento terá quatro blocos de atividades a 
decorrer em simultâneo: 
- Transformação de alimentos com a comunidade; 
- Co-design para a Marca Social;
-  “Conversas Informais”;
- Inscrição para “Frutamontes”.

Consulte o programa no link:

 
Aceda à página do evento em:

Entrada livre, não necessita de inscrição 

RESERVE A DATA:

http://www.colegiof3.ulisboa.pt/pt/dest/docs/programa-provisorio-
MarmeladaComunitaria-v1-MUITA-FRUTA.pdf

http://www.colegiof3.ulisboa.pt/pt/dest/marmelada_comunitaria.php
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FRUTITEC/HORTITEC ALAVANCADA PELAS EXPORTAÇÕES

A FRUTITEC/HORTITEC - Salão profissional de máquinas, equipamentos, produtos e 
tecnologia para a fruticultura e horticultura avança para a 5.ª edição que irá decorrer 
de 10 a 12 de Março de 2017 na Exposalão, Batalha. 

Em simultâneo decorre a EXPOJARDIM e a IBEROPRAGAS, salões dedicados à 
jardinagem e ao tema das pragas e, como tal, temáticas interrelacionadas entre si.

Consulte o folheto no final deste boletim.

“É já no próximo dia 24 de Janeiro que terá lugar a edição de 
do Balanço da campanha da maça referente à campanha de 
2016.
Este ano o COTHN contou com o apoio da DRAPN na 
organização deste dia do Instituto Politécnicos de Viana do 
Castelo, mais propriamente a Escola Agrária de Ponte de Lima, 
através da disponibilização do prof. Raul Rodrigues para a 
realização da palestra técnica deste dia.
De realçar ainda a disponibilização da sala por parte do 
Município de Moimenta da Beira e o patrocínio deste dia por 
parte da SAPEC.

Esperamos poder contar com a vossa presença.”

Consulte o programa em anexo.

Inscreva-se no link: 
https://goo.gl/forms/cbqACdY46L3QDddQ2
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Tendo como mote a necessidade sentida pelas empresas no apoio da 
divulgação dos seus produtos e projectos, o COTHN vai dispor de um serviço 
para ajudar os seus associados a divulgar e a promover as suas iniciativas, 
preparar a participação em eventos e reforçar a comunicação interna.

Este novo serviço, a que demos o nome, Divulgar, é um serviço de apoio 
técnico orientando principalmente para os nossos associados. Pretende-se que 
sirva para apoiar as entidades nas suas necessidades periódicas de divulgação, 
promoção e organização de eventos, estacionários, apresentações, 
comunicações internas, etc...

Exemplos de apoio técnico possível de ser prestado:
- Imagem Corporativa; branding, estacionários, posters, brindes e impressões 
  de pequenas quantidades e dimensões.
- Multimédia; apresentações digitais e interatividade
- Feiras e Eventos; organização e promoção de eventos.
- Presença na Web; elaboração de websites de apresentação, redes sociais e 
  mailings.

Com este novo serviço pretende-se alargar a plataforma de apoio prestado aos 
nossos associados (e outros que o solicitem), incentivar o crescimento da 
massa associativa e dar uma maior visibilidade aos mesmo e 
consequentemente à instituição que é o COTHN.

Aceda ao divulgar no link: http://divulgar.webnode.pt/
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Divulgação especial:

Para mais informações:

Divulgar

helder.coelho@cothn.pt

+351 967 924 647



Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  Sítio: www.cothn.pt

Balanço da Campanha 
da Maçã 2016

24 de Janeiro de 2017
Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro. 
Terreiro das Freiras
3620-356 Moimenta da Beira

Data:
Local:

Programa:

10.00 h – Recepção dos participantes
10.15 h – Palestra técnica denominada “A problemática dos ácaros em macieira?”
                 – Raul Rodrigues (ESAPL)
11.45 h – Balanço da campanha da maça a nível europeu – Maria do Carmo Martins (COTHN)
12.00 h – Apresentação dos resultados da campanha pelas estruturas da produção presentes
12.45 h – Debate final da campanha
13.00 h – Almoço
14.30 h – Visita a 2 pomares
16.00 h – Encerramento

Inscrições no link: https://goo.gl/forms/cbqACdY46L3QDddQ2

Apoio:

Colaboradores:

Patrocínio:



Um novo aliado na proteção 
do seu pomar!

Modo de Ação
KSAR® MAX atua simultaneamente em 
dois processos essenciais do fungo:  
Inibe o transporte de electrões na mito-
côndria, o que inviabiliza a produção de 
energia e interfere com a formação da 
membrana celular. A conjugação destes 
dois efeitos confere a KSAR® MAX uma 
elevada eficácia e permite que seja 
uma excelente ferramenta para utiliza-
ção em estratégias anti-resistência.

KSAR® MAX é a nova solução SAPEC Agro Portugal para o controlo do 
pedrado, com uma importante ação secundária sobre oídio e estenfiliose. 
A sua composição é única e inovadora, pois apresenta duas substâncias 
ativas na sua composição: cresoxime-metilo e difenoconazol, o que lhe 
confere 3 modos de ação: preventivo, curativo e anti-esporulante.
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Centro de Contacto SAPEC

808 20 20 27
Alameda dos Oceanos, Lote 1.06.1.1 D - 2º

1990-207 Lisboa - Portugal
T. +351 213 222 727
www.sapecagro.pt

Movimento na Planta
Após a aplicação, KSAR® MAX protege a página superior e inferior, ocorrendo tam-
bém movimento para outros tecidos da planta, graças à conjugação dos seus movi-
mentos translaminar e sistémico. Ficam também protegidas as partes não tratadas 
diretamente pela pulverização.
A capacidade de se redistribuir, na fase vapor, pela superfície foliar garante uma com-
pleta cobertura de todos os tecidos.

Características
Fungicida preventivo, curativo e anti-esporulante para o controlo do pedrado em macieira e pereira

Composição
Grânulos dispersíveis em água (WG) c/ 25% (p/p) de cresoxime-metilo e 12,5% (p/p) de difenoconazol

Família química
Estrobilurinas e triazóis

Atividade sistémica

Atividade translaminar 

Penetração nas ceras cuticulares
(distribuição localizada)

Redistribuição na fase vapor

Condições de aplicação

CULTURA DOENÇA
CONC.

g/hL
DOSE
g/ha

Nº 
aplicações

Macieira
e Pereira

Pedrado 30 300 3

Posicionamento

Repouso
Vegetativo Abrolhamento

Botão
Verde

Botão
Rosa

Frutos em
crescimento

Frutos em
crescimentoFloração Vingamento Maturação

Queda
das

Pétalas

Queda
das

Folhas



COMUNICADO 
Batalha, 19 de Janeiro de 2017 

 

 

FRUTITEC/HORTITEC ALAVANCADA PELAS EXPORTAÇÕES 

A FRUTITEC/HORTITEC - Salão profissional de máquinas, equipamentos, produtos e 

tecnologia para a fruticultura e horticultura avança para a 5.ª edição que irá decorrer 

de 10 a 12 de Março de 2017 na Exposalão, Batalha. Em simultâneo decorre a 

EXPOJARDIM e a IBEROPRAGAS, salões dedicados à jardinagem e ao tema das pragas 

e, como tal, temáticas interrelacionadas entre si. 

Este é um sector já com forte nível de internacionalização e é extremamente importante que os 

produtores estejam preparados para competir no mercado global. Segundo dados do INE, as 

exportações de hortofrutícolas cresceram 5% em valor entre Janeiro e Novembro de 2016. As 

frutas ocupam a maior fatia das exportações e os mercados europeus continuam a ser o principal 

destino dos produtos hortofrutícolas portugueses.  

Depois do sucesso da última edição, a FRUTITEC/HORTITEC volta a ser uma oportunidade 

ímpar para os agricultores e fruticultores se atualizarem e conhecerem as diversas propostas dos 

expositores presentes e consequentemente adquirirem vantagens competitivas para promoverem 

e aumentarem a exportação da sua produção. 

O evento contará com a presença de produtores, fabricantes, importadores, grossistas e 

representantes de produtos, máquinas e serviços para a fruticultura e horticultura, bem como 

entidades institucionais do setor e associações setoriais. Em termos de público, a feira dirige-se a 

todos os profissionais que se movimentam nesta área de atividade como: agricultores, horto 

fruticultores, centrais de compras e cooperativas agrícolas e frutícolas, engenheiros agrónomos e 

todos os que se interessem por esta área. 

Os profissionais poderão encontrar uma grande diversidade de produtos e serviços, tais como: 

sementes, fertilizantes, vasos, embalagens, estufas, sistemas de rega, máquinas e equipamentos 

para plantar, colher, limpar, pesar, calibrar, embalar, etiquetar, armazenar, transportar e 

conservar produtos hortícolas e frutícolas, equipamentos para nebulização, brumização e 

atmosfera controlada, frio e climatização, equipamentos de logística e transporte de cargas, 

equipamentos de controlo de medidas. Estarão também presentes empresas de serviços como 

formação, consultoria, software.  
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‘’A feira deste ano trará novas oportunidades de negócio, uma vez que queremos contar com 

algumas novidades ao nível de equipamentos e serviços deste setor.’’, refere José Frazão, 

promotor do evento.  

Durante a feira, existirão cerca de 15 seminários e palestras paralelas que serão uma oportunidade 

para os agricultores, fruticultores e horticultores se atualizarem e conhecerem outras propostas e 

ideias para fomentar a produção. 

FICHA TÉCNICA:  

Nome: FRUTITEC/HORTITEC - Salão profissional de máquinas, equipamentos, produtos e 

tecnologia param a fruticultura e horticultura 

Edição: 5ª edição 

Data: 10 a 12 Março 2017 

Local: EXPOSALÃO – Batalha 

Horário: 10h às 20h 

E-mail: info@exposalao.pt 

Website: www.exposalao.pt/displayFair/frutitec-hortitec 
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