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01 . XIV Encontro da Organização Internacional para a Luta Biológica
        

http://www.cothn.pt/


www.cothn.pt voltar ao índice Pág.: 2

O XIV encontro da Organização Internacional para a Luta Biológica vai ter lugar em Portugal, 
nomeadamente no INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária) em Oeiras, 
nos dias 4 a 7 de setembro de 2018 organizado pelo grupo de trabalho composto pelo IOBC - 
WPRS, Universidade de Lisboa, FCUL, ISA, INIAV, ESAS, COTHN e Mariquita da Viola.

Este encontro vai reunir investigadores e técnicos de todo o mundo sobre a temática do 
"Controlo de pragas em estufas mediterrânicas aliado aos desafios das alterações climáticas e 
novas espécies invasoras", e vai incluir apresentações orais e visitas técnicas.

Toda a informação do evento pode ser consultada na página:

https://xiv-iobc-wprs.webnode.pt/

Dúvidas e questões relacionadas com o evento podem ser submetidas para o email:

secretary.xiv.iobc@gmail.com

Fonte: COTHN
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Fonte: COTHN

Vai ter lugar já no próximo dia 20 deste mês, a 1ª ação de demonstração do GO 
MaisSolo na Agrotejo, Golegã.
Pretende-se que sirva para dar a conhecer o projeto assim como visitar campos de 
demonstração.
Consulte o programa na integra em anexo no final do boletim.
Inscreva-se até dia 19 (inscrições gratuitas).

Pode inscrever-se aqui.

02 . Ação de demonstração MaisSolo

http://www.cothn.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx7gwwXEwtt1AYAXJYRjWJ80TOxt_mKrEaTEtQVv7wyhW21g/viewform
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Aproveitamos para relembrar que o COTHN e a Hidrosoph em parceria com a FNOP, estão a 
organizar um Workshop – Gestão de Rega Eficiente em Fruteiras, que se vai realizar no próximo 
dia 14 de Março de 2018 nas instalações do COTHN (Coordenadas 39 548396 ̊; -8967483 ̊ ).

Este Workshop destina-se essencialmente a técnicos e visa a actualização de conhecimentos 
teórico-práticos e análise de estudos caso sobre Gestão de Rega em Fruteiras.
 
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.

Fonte: COTHN
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A Anipla – Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas, com a 
colaboração da DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária, vai organizar umas 
jornadas dedicadas ao tema da “Homologação de produtos fitofarmacêuticos”.

O evento terá lugar no próximo dia 1 de março, entre as 14h30 e as 18h00, no auditório da 
DGAV, na Quinta do Marquês, em Oeiras.

Mais informações no programa em anexo no final do boletim.
As inscrições são gratuitas mas devem ser realizadas até ao próximo dia 23 de Fevereiro no 
email: anipla@anipla.com

Fonte: ANIPLA

04 . Homologação de Produtos Fitofarmacêuticos
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Vai ter lugar na Quinta do Arneiro em Mafra, já no próximo dia 20 deste mês, o seminário A 
PAC Pós 2020 e os instrumentos de gestão de risco na perspetiva das OP e empresas de 
produtos hortofrutícolas.

O programa está disponível em anexo no final deste boletim.

Todos os interessados deverão inscrever-se para o email de Filipa Espírito Santo em: 
mail@agroges.pt

Fonte: AGROGES

05 . A PAC Pós 2020 e os instrumentos de gestão de risco na perspetiva das OP 
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No passado dia 6 de fevereiro realizou-se o "OpenDay Tomate Industria" no auditório da Quinta 
das Pratas no Cartaxo.

Este evento resultou do esforço conjunto do CCTI, de várias OP's e do COTHN e permitiu criar 
um momento de informação e debate relativamente a algumas soluções para o controlo da 
mosca branca e ácaros eriofídeos que ocorreram na campanha 2017. Estas pragas integram o 
âmbito de estudo do GO_ Qualitomate e por isso foi possível conjugar sinergias. 

Contou com mais de 60 participantes entre técnicos das OP´s, das industria de transformação, 
das empresas de produtos fitofarmacêuticos e produtores.

Fonte: COTHN

06 . OpenDay Tomate Industria
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Programa Conferência Laranja XXI - Dia 16 fevereiro-14:00h

A apresentação de uma «Rota da Laranja», que a Câmara Municipal de Silves pretende que possa ser 
um importante e estrutural produto turístico, resistente à sazonalidade da procura turística, será uma 
mais valia para a dinamização deste produto ex-libris do concelho e de toda a região do Algarve. Será 
esta a grande novidade da segunda edição da Mostra Silves Capital da Laranja que decorrerá entre 16 e 
18 de fevereiro.

A iniciativa que valoriza este citrino será inaugurada às 10h30, de sexta-feira, dia 16, e contará com a 
participação de dezenas de expositores ligados à citricultura, aos vinhos, à agricultura, aos produtos 
regionais, à doçaria, ao artesanato e à gastronomia, bem com algumas associações e entidades locais e 
regionais. Ao longo de três dias será promovida a Laranja do Algarve e serão dados os devidos 
destaques aos benefícios que resultam do seu consumo. Produto rico em vitamina C e fibra, tantas 
vezes utilizada para proteção contra gripes e constipações e como reforço das defesas antes da 
mudança para o tempo frio.

Nesta segunda edição ganha ainda destaque a realização de mais um ciclo de conferências, nas quais 
especialistas nacionais e internacionais debaterão temas centrais para a produção e produtores de 
citrinos.

O Evento conta com a parceria da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), 
da Universidade do Algarve (UALG), da Região de Turismo do Algarve (RTA) e do Agrupamento de 
Escolas de Silves e Agrupamento de Escolas Silves-Sul.

São media partners do evento o jornal «barlavento», o jornal «Terra Ruiva» e Rua FM.

A DRAP Algarve far-se-á representar com Técnicos Especialistas 
nestas matérias, profundos conhecedores da importância desta 
Cultura na Região.

Fonte: DRAP Algarve
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O Parlamento Europeu aprovou a composição de uma Comissão especial que irá analisar o 
processo de autorização da UE para pesticidas.

A criação desta Comissão decidiu-se no seguimento da re-autorização do glifosato. Sua 
missão irá incluir:
• analisar o processo de autorização da UE para pesticidas;
• possíveis falhas na forma como são cientificamente avaliadas e licenciadas as substâncias;
• o papel da Comissão Europeia na renovação da autorização de glifosato;
• eventuais conflitos de interesses no processo de aprovação;
• e o papel das agências da UE.

O mandato desta Comissão é de nove meses. Produzirá um relatório final para ser aprovado 
pelo Parlamento.

Fonte: AREFLH
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Inserido na próxima edição da Frutitec / Hortitec, na Exposalão Batalha, vai ter lugar o 
Seminário Inovação em espaço rural, no dia 9 de março, com inicio programado para as 
14:30. Convidamos todos os que quiserem assistir, as inscrições são gratuitas embora 
obrigatórias no .link

Pode consultar o programa em anexo no final deste boletim.

Fonte: COTHN

09 . Frutitec/Hortitec - Seminário Inovação em espaço rural
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20 FEV 2018
Ação de Demonstração

Largo da Imac. Conceição nº52
 

Agrotejo

Golegã

Programa

Patrocinio:

09:30 Receção dos participantes (Agrotejo)

09:45 Apresentação do GO Maissolo 

            Ana Paula Nunes (COTHN)

10:00 Implementação da cultura de cobertura e campos piloto

  Enquadramento e obje�vos

  Artur Amaral (ESAS) 

  Seleção e adequação de espécies 

  Ana Barradas & João Pedro Pereira (Fertiprado)

 Campos Pilotos: Soc. Agrícola S. João de Brito e Herdade Quinta do Manique

  Susete Matos (Agromais) e Lurdes Almeida (Torriba)

10:40 Visita aos campos de demonstração

13:00 Encerramento

Inscrições até dia 19 aqui!

https://goo.gl/forms/GkTT80jcr4VCKmbr2


14 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


 
 

Programa Provisório 
 

JORNADAS 
 

Homologação de Produtos Fitofarmacêuticos 
Auditório da DGAV – Oeiras  

1 de março de 2018 
 
14,30h  Registo de participantes 
 
15,00h  Abertura 

António Lopes Dias (Director Executivo – ANIPLA) 
 

  Painel I – Avaliação e Autorização 
 

Avaliação Zonal, Reavaliação, Bolsa de Peritos: 
• Situação actual 
• Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Sugestões para o 

futuro 
ORADORES 
a designar (xxxxxx – DGAV) – 30’ 
a designar (xxxxxx – ANIPLA) – 30’ 
 
Debate 

 

16,30h  Painel II – Soluções fitossanitárias 
 

• Finalidades mal cobertas, Resistências, Diminuição de soluções 
(neonicotinóides, glifosato…), Usos menores, Autorizações de emergência, 
Soluções versus outros países 

• Novas ameaças 
• Plano de Acção Nacional 
ORADORES 
Anabela Nave – ADVID – 5’ 
a designar (xxxxxx – ANPROMIS) – 5’ 
a designar (João Santos Silva – CCTI) – 5’ 
a designar (xxxxxx – DGAV) – 20’ 
a designar (xxxxxx – ANIPLA) – 20’ 

 

Debate 
 
18,00h  Encerramento 

Felisbela Campos (Presidente - Anipla) 
 

 



 

PROGRAMA PRELIMINAR 

um produto 

A PAC PÓS 2020 E OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

DE RISCO NA PERSPETIVA DAS OP E EMPRESAS DE 

PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS 

Quinta do Arneiro, Mafra 

20 de fevereiro de 2018 

Organização
: 

08:30 h Receção dos Participantes 

09:00 h Boas-vindas 

 Fernando Leite, LIPOR 

09:15 h A PAC pós 2020 

Francisco Avillez, Coordenador Científico da AGRO.GES 

09:45 h Instrumentos de gestão de risco na PAC pós 2020 

Eduardo Diniz, Presidente do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 

10:15 h Coffee-break 

10:30 h O papel da fertilização e da matéria orgânica na produtividade do solo 

Quelhas dos Santos*, Professor Jubilado do ISA 

10:50 h Suporte científico da qualidade da gama NUTRIMAIS 

Segurança Alimentar 

Paula Teixeira*, ESB-UCP 

Impacto da utilização de NUTRIMAIS no que respeita á matéria orgânica, humidade e 

nutrientes nos solos da região 

Mário Carvalho, Universidade de Évora 

Corretivos orgânicos e certificação (Biológico, GlobalGap), análise comparativa de 

riscos na utilização do NUTRIMAIS 

Ana Frazão, Agro.Ges 

11:50 h Apresentação da gama NUTRIMAIS 

Filipa Teixeira, LIPOR 

12:15 h Debate e questões 

13:00 h  Almoço 

14:30 h Visita à Quinta do Arneiro 

         * A confirmar 



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
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