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A produção de pera rocha do Oeste está atrasada devido a instabilidades climáticas e a colheita vai ser adiada 
do início para o fim de Agosto, o que não acontecia há 10 anos.
Segundo o Presidente da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP), as condições climatéricas, 
com temperaturas amenas e períodos prolongados de chuva, trouxeram-nos situações anómalas e dificuldades 
na floração e nos vingamentos da fruta, o que fez com que a colheita, que começava por volta do dia 10 de 
Agosto, seja iniciada na última semana de Agosto.
A associação do sector receia que haja falta de mão-de-obra, já que, sendo um trabalho temporário, a colheita 
costuma ser assegurada sobretudo por jovens estudantes e trabalhadores de outros sectores a gozar férias.
A ANP, cujos associados detêm 85% da produção nacional, estima uma produção para este ano de 140 mil 
toneladas, cerca de 10% acima da campanha anterior.
Ainda assim, as campanhas de 2016/2017 e 2015/16 registaram uma quebra de produção face há dois anos 
(2014/2015), quando a produção atingiu as 202 mil toneladas.
Se no último ano de produção a instabilidade climática dificultou o desenvolvimento da fruta, no ano passado 
um fungo, já na fase final da produção, causou uma quebra de 40% face à campanha anterior.
Contudo, nem tudo foram más notícias, uma vez que, com a quebra de produção, a procura foi maior do que a 
oferta, o que resultou numa subida de preços e permitiu equilibrar o rendimento dos agricultores.
Na campanha de 2015/2016, que agora termina, foram produzidas cerca de 115 mil toneladas, o que permitiu 
ao sector receitas entre os 100 a 110 milhões de euros, contra os 120 milhões de 2014/2015.
Do total da produção, 70 mil toneladas foram para exportação, tendo como principais mercados o Brasil 
(29.000), o Reino Unido (11.000), França (9.000), Marrocos (8.300) e Alemanha (4.300).
Entre os mercados externos emergentes para onde houve exportação de fruta, estão a Líbia, Emirados Árabes 
Unidos, Azerbaijão, Gana, Nigéria e Sri Lanka.
A pera rocha é produzida (99%) nos concelhos entre Mafra e Leiria, numa área de cultivo de 11 mil hectares, 
sendo os concelhos de maior produção os do Cadaval e Bombarral.
A fileira dá trabalho a 4.700 pessoas, empregando diariamente 13 mil pessoas na época da colheita.
A pera rocha do Oeste possui Denominação de Origem Protegida, um reconhecimento da qualidade do fruto 
português por parte da União Europeia.
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Atrasos na produção da pera rocha:

Fonte: Lusa
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O Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) estima, devido ao clima desfavorável, uma queda 
de 20% na produção da campanha vitivinícola que terminou em Julho, face à anterior, 
para um volume de 5,6 milhões de hectolitros.

O instituto explica que o clima foi a causa principal desta quebra, em particular no início 
do ciclo vegetativo da vinha, e que o Algarve foi a única região a manter a produção. 
Lisboa, Trás-os-Montes, Douro e Açores foram as regiões mais afectadas com uma 
quebra de produção superior a 25%.

Por um lado, a meteorologia condicionou a produção de forma negativa, por outro está a 
favorecer a maturação das uvas, acrescentam também esperar uma boa qualidade dos 
vinhos na colheita deste ano, apesar da expectativa de quebra nos valores da produção.
As previsões do IVV, de uma redução de 20% na produção desta campanha, revelam 
uma quebra de 10% da produção quando comparada com a média das cinco últimas 
campanhas.

A campanha decorre desde o dia 01 de Agosto de cada ano até 31 de Julho do ano 
seguinte.

Instituto da vinha e do vinho estima queda da produção de vinho em 20%:

Fonte: Lusa
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Azeite Moura DOP é o melhor do Mundo:

O Azeite Moura DOP (Denominação de Origem Protegida), produzido pela Cooperativa 
Moura Barrancos, foi distinguido com o primeiro prémio na categoria frutado maduro, no 
concurso Mário Solinas, organizado pelo Conselho Oleícola Internacional.

A concurso estavam outras 110 referências de azeite produzido em Espanha, Argentina, 
Tunísia, Israel, entre outros países. O prémio Mário Solinas, que é considerado um dos 
mais relevantes a nível internacional, distingue azeites de quatro categorias distintas: 
frutado maduro, frutado verde intenso, frutado verde médio e frutado verde ligeiro.
Henrique Herculano, director técnico do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do 
Alentejo (Cepaal), declara que esta é uma «distinção importantíssima para Portugal, que 
prova que o caminho traçado pelo sector é o correcto». Além disso, o mérito é ainda 
maior por ser um prémio atribuído a uma cooperativa, que trabalha variedades 
tradicionais, e a um azeite DOP. «Duas coisas que devem ser protegidas», sublinha.

A atribuição do prémio a uma cooperativa «não é inédita», mas tem sido algo mais raro 
nos últimos tempos, explica o responsável.

Se ficou curioso e com vontade de provar o azeite vencedor, terá de aguardar até ao 
início de Setembro, altura em que o produto será comercializado.

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Alentejo começa a sofrer com falta de água e em Mértola já se fala em calamidade na pecuária:

Fonte: Público
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Ribeiras, charcas, pequenas barragens e furos artesianos estão secos. Presidente da 
câmara reclama um plano de contenção para combater as consequências da falta de 
água.
Após dois anos de seca consecutiva, as populações das comunidades isoladas de Mértola, 
localizadas na margem direita do Guadiana, sofrem as consequências. Jorge Rosa, 
presidente da autarquia, refere ao PÚBLICO que “a falta de água tem vindo a agravar-se 
desde final da Primavera” e apresenta um cenário pouco tranquilizador: “Estamos a meio 
do Verão e as coisas estão a complicar-se a ponto de se poderem tornar caóticas.”
Neste momento, as viaturas da Câmara de Mértola, com autotanque, estão a transportar 
água para meia dúzia de pequenos aglomerados populacionais que não têm mais de 50 
habitantes. Consequência do estio e da falta de chuva, a falta de água tem ainda outra 
razão: as altas temperaturas “rebentam” com as ligações e as tubagens do sistema de 
abastecimento e as autoridades são “confrontados com o esvaziamento dos depósitos 
devido às rupturas na rede”, conta Jorge Rosa. Adianta que, para além da reparação dos 
pontos da rede danificada, “tem de se atestar os depósitos que nestas pequenas 
localidades respondem ao consumo humano”.
Noutras localidades que não são fornecidas pela rede pública é necessário recorrer aos 
furos artesianos. Mas à medida que o tempo quente se acentua, estas captações de 
água, que deveriam ter sido repostas pelas chuvas do Outono/Inverno, estão secas.
A autarquia de Mértola está a viver um crescendo de dificuldades para tentar responder 
ao aumento do número de localidades sem água para consumo humano desde o passado 
mês de Abril. “Se chegarmos aos 20 ou 30 aglomerados sem água, estamos numa 
situação complicada e podemos não ter condições para lhe fazer frente”, admite Jorge 
Rosa.

Aceda ao resto da notícia no link:
http://gazetarural.com/2016/08/03/alentejo-comeca-a-sofrer-com-falta-de-agua-e-em-
mertola-ja-se-fala-em-calamidade-na-pecuaria/
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Produção de pêssego da Cova da Beira com atrasos e quebras muito significativas:

Fonte: Gazeta Rural
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A produção de pêssego na Cova da Beira está a registar quebras significativas que podem variar 
entre os 30 a 60%, dependendo das variedades, disseram hoje à agência Lusa os representantes 
das duas principais organizações de produtores na região.
Segundo explicaram, a situação está relacionada com as más condições climatéricas que se 
registaram no período da floração, designadamente com a chuva, que impediu o normal 
desenvolvimento do fruto.
“Este ano é verdadeiramente atípico, temos as variedades mais precoces com perdas a rondar os 
60 a 70% e as mais tardias com uma quebra na ordem do 30 a 40%, o que naturalmente é uma 
situação muito complicada para todos os produtores”, disse à agência Lusa Isabel Vaz, da 
Sociedade Agrícola Quinta dos Lamaçais, organização que congrega 23 produtores.
No último ano, a Quinta dos Lamaçais trabalhou com cerca de mil toneladas de pêssego e 
nectarina, mas para este ano Isabel Vaz nem sequer adianta estimativas e lembra ainda que, 
além das quebras, na produção que não foi afetada, está a registar-se um atraso de cerca de 
duas semanas.
Dados que são confirmados pelo responsável comercial da Cooperativa de Fruticultores da Cova 
da Beira, entidade que representa cerca de 30 produtores e que no ano passado também recebeu 
cerca de mil toneladas de pêssego e nectarina.
Para este ano, as expectativas são bastante mais modestas: “Olhando para aquilo que são os 
pomares dos nossos associados, podemos dizer que a quebra rondará os 60 a 70%, isto sem 
querer ser pessimista”, afirmou Pedro Catalão.
Este responsável também mantém a esperança que nas variedades mais tardias se consiga 
alguma recuperação, mas assume que é “impensável” conseguir chegar à média diária registada 
em 2015, ou seja, cerca de 20 a 30 paletes de 500 quilos.
“Se conseguirmos chegar às 12, 13 ou 14 já será muito bom”, acrescentou, explicando que o 
quilo do pêssego ao consumidor final e de acordo com a qualidade e diferentes calibres está a ser 
vendido entre os 0,80 cêntimos e o 1,30 euros, o que representa um aumento de cerca de 20 a 
30 cêntimos e que “está longe de fazer face aos prejuízos registados”.
De acordo com os dados do INE, compilados no “+ pêssego – Guia Prático de Produção”, a Beira 
Interior é a principal zona produtora de pêssego em Portugal, representando cerca de 49,2% da 
produção nacional, estando essencialmente concentrada nos concelhos da Covilhã, Fundão e 
Belmonte, no distrito de Castelo Branco.
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Associação BioLiving promete “Natureza e Educação para Todos”:

Depois de mais de uma década de trabalho em prol da natureza e da educação ambiental 
e cívica, o projeto BIO Somos Todos ganha contornos associativos. E todos estão 
convidados a participar.
A Associação BioLiving nasce do projeto BIO Somos Todos – até agora coordenado pela 
bióloga Milene Matos – com uma equipa alargada e multidisciplinar, com provas dadas na 
área da conservação da natureza, ordenamento do território, gestão florestal, inclusão e 
ação social, cultura, desporto e marketing.

A equipa promete continuar o trabalho em prol da natureza e da educação, numa 
abordagem integradora e holística. Os objetivos BioLiving são, entre outros, promover a 
sustentabilidade; incentivar a cidadania ambiental e a participação pública na defesa dos 
valores naturais; dinamizar a economia social; promover a inclusão, a paz e a 
solidariedade, utilizando como mote a educação, os recursos naturais e a proteção da 
natureza; disponibilizar acompanhamento nas áreas da floresta e da biodiversidade; mas 
essencialmente demonstrar que a natureza é de todos e para todos. Como tal, as ações 
futuras continuarão a contar com ações de sensibilização e envolvimento para todos os 
tipos de público.

A BioLiving vai estar sedeada em Frossos, tendo sido acolhida pela Câmara Municipal de 
Albergaria-a-Velha, mas terá âmbito nacional. A inauguração da sede social e a 
apresentação da equipa está marcada para dia 30 de Julho, no seguimento do Dia 
Mundial da Conservação da Natureza (28 Julho).

Fica o convite para a inauguração, mas também para integrar a Associação, como 
colaborador, ou fazendo-se sócio, sob o mote “Natureza e Educação para Todos”.

Fonte: Gazeta Rural
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Ministério reformula programa para incentivar jovens agricultores:

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, anunciou hoje que vai enviar nos próximos dias para 
Bruxelas a reprogramação do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), que inclui melhorias de 
estímulo para os jovens agricultores.

“Na reprogramação do PDR que vou enviar nos próximos dias para Bruxelas, vou melhorar as 
condições de estímulo para os jovens agricultores, facilitar o processo e aumentar o prémio à 
primeira instalação”, sublinhou Capoulas Santos.
Em declarações à agência Lusa, durante uma visita que hoje está a realizar a Idanha-a-Nova, no 
distrito de Castelo Branco, o governante adiantou que vai também introduzir alguns mecanismos 
nacionais de controlo para ter a garantia de que os projetos são bem sucedidos.

Capoulas Santos considerou que o acesso à terra, sobretudo para jovens agricultores, é uma das 
prioridades do seu Ministério, pelo que vai também avançar com a criação do banco de terras.
“Penso levar até ao final de agosto este projeto a Conselho de Ministros. Entrará naturalmente 
em vigor, se for aprovado como desejo, e depois promulgado pelo Presidente da República”, 
disse.

O ministro explicou, ainda, que os terrenos do banco de terras serão arrendados por um período 
mínimo de sete a dez anos e, caso haja comprovada boa gestão, existe a possibilidade de vender 
os terrenos aos arrendatários.

As verbas provenientes do arrendamento vão para o fundo de mobilização de terras que irá ser 
criado e, posteriormente, irão servir para aquisição de novos terrenos para colocar no mercado.
“O projeto [banco de terras] agora é mais ambicioso. Trata-se de alocar a este projeto, não 
apenas o património rústico do Estado que está no Ministério da Agricultura, como aquele que 
está afeto a outros ministérios e que não esteja a ser devidamente utilizado”, sustentou.
Capoulas Santos frisou que a criação do banco de terras é uma das medidas inscritas no 
programa do Governo. “É um instrumento que pretendemos utilizar para facilitar o acesso à terra 
e rejuvenescer o nosso empresariado. Porque, uma agricultura baseada no conhecimento, 
tecnologia e virada para a exportação, necessita de sangue novo no tecido empresarial”, afirmou.

Fonte: Noticias ao minuto
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RIPPA, o robô que deteta, pulveriza, fertiliza e estima a produtividade:

RIPPA é um protótipo de um robô que pode estimar a produtividade das culturas, 
pulverizar e fertilizar, e funcionar durante 21 horas seguidas.

Desenvolvido por investigadores australianos, este robô pode ser a chave para limitar os 
riscos causados por pragas e corpos estranhos encontrados em produtos frescos.

Durante os ensaios realizados em Queensland, o robô chamado RIPPA (robô para a 
percepção inteligente e aplicação de precisão, em português), conseguiu recolher dados 
usando sensores que mapearam uma área de uma cultura, no processo de deteção de 
ervas daninhas e destacando objetos estranhos, tais como pedras, vidro ou metal.

Salah Sukkarieh, diretor de inovação e investigação na Universidade do Centro 
Australiano de Sydney para robótica de campo, disse que esses dados também podem 
ser usados para estimar a produtividade e fertilizar as plantações.

”O RIPPA foi desenvolvido há seis meses e pela primeira vez vai ser testado em outro 
local”, disse ele. “O robô vai experimentar novos tipos de solo e novas culturas, pela 
primeira vez.»

Sukkarieh afirma que o próximo passo é construir sistemas que podem remover 
infestantes e objetos estranhos.

Horticulture Innovation Australia (HIA), a organização que encomendou o RIPPA 
utilizando fundos da indústria e contribuições do governo australiano, disse que a 
segurança alimentar é uma prioridade enorme para produtores e toda a cadeia de 
fornecimento.

Fonte: Fruitnet
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Eventos:
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Agroglobal regressa em Setembro:

A Agroglobal decorre de 7 a 9 de Setembro, em Valada do 
Ribatejo, concelho do Cartaxo. O evento profissional visa  
«valorizar a experiência de gerações de agricultores» e «exibir 
os meios tecnológicos e científicos que um conjunto de 
empresas coloca à disposição da produção de forma 
permanentemente renovada».

No início de Agosto, estavam confirmadas a presença de mais 
de 200 empresas e mais de 40 patrocinadores. Batata, milho, 
tomate, olival, amendoal, beterraba são algumas das culturas 
que integram esta mostra. A feira faz-se também com debates 
e tem um pavilhão dedicado à tecnologia.

No AgroInov, «os visitantes vão poder ver e experimentar 
algumas das tecnologias mais avançadas que apoiam o 
quotidiano da actividade agrícola, entre as quais: sensores 
ópticos NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada); 
cartas de nutrientes de solo a partir do levantamento 
geoeléctrico e da amostragem inteligente georreferenciada do 
solo; e  centros de monitorização de actividade aplicados à 
agricultura, floresta e pecuária».

23ª Feira Nacional da Pêra Rocha:

A Cooperativa Agrícola de Bombarral, C.R.L., como membro da 
Comissão Organizadora do Festival do Vinho e Feira Nacional da 
Pêra Rocha, vem por este meio convidar V.Ex.a(s) a estarem 
presentes na Jornada de Pêra Rocha, este ano dedicada à 
Comercialização e Marketing.

.

Pode consultar o programa no pdf em anexo a este boletim.

Faça a sua inscrição on-line para a Jornada da Pera Rocha 
AQUI

Voltar
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Dia 2 de agosto 
 
17H00 – Inauguração do certame junto à entrada principal da Mata Municipal, com a presença das entidades oficiais, e visita ao certame 
acompanhada pela Banda Filarmónica Carvalhense 
 
18H00 – Prova de Vinhos e Doçaria de Pera Rocha nos Stands 
 
20H00 – Cocktail oferecido a todas as entidades oficiais e comunicação social  
Claustros do Palácio do Gorjão. 
 
21:15 – Demonstração de actividades - Ginásio Mais Fitness – Palco Principal 
 
21H30 – Espetáculo de dança tradicional com o Rancho Folclórico Fazendeiros de Gamelas e Grupo de Cantares das Gamelas – 
Palco Principal 
 

22:00 - Espetáculo musical Deolinda & West Europe Orchestra 
Bilhetes: 7 Euros. Jà se encontram à venda no Posto de Turismo, Agência da Sorte e Posto Galp, no Bombarral.  
 
01H00 – Encerramento do certame  
  

Dia 3 de agosto 
 
12H00 – Abertura do Restaurante no certame 
 
15H00 – Abertura do certame 
Prova de Vinhos e Doçaria de Pera Rocha nos Stands 
 
18H00 - Jornadas sobre o VINHO 
Tema: Serviço de vinhos; abertura da garrafa, Copos e; temperaturas. 
Org.: CVR Lisboa e Associação de Escanções de Portugal 
Mata Municipal 
 
21H00 – Espaço Gourmet  
Show Cooking com o Chefe Chacal 
 

22H00 – Espetáculo com o grupo musical “HMB” 
Palco Principal 
 
01H00 – Encerramento do certame  
  

Dia 4 de agosto  
 
12H00 – Abertura do Restaurante no certame 
 
15H00 – Abertura do certame 
Prova de Vinhos e Doçaria de Pera Rocha nos Stands  
 
18H00 - Jornadas sobre a PÊRA ROCHA 
Tema: Olhares sobre a Promoção e a Comercialização da Pera Rocha, a Rainha das Frutas Portuguesas  
Org.: Portugal Fresh  
Mata Municipal  
 
Demonstração com a Engenheira Alimentar Joana Mendes 
Tarte de Pera Rocha em base de avelã com sumo de vegetais 
pela Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste 
 
Faça a sua inscrição on-line para a Jornada da Pera Rocha AQUI 



 
 
21H00 – Espaço Gourmet  
Show Cooking com Chefe Samuel Sousa e Chefe Maria Emilia Rhodes Morgado 
Sopa de meloa 
Hambúrguer de peixe com Pera  
Tarte de Pera sem glúten 
pelo Agrupamento de Escolas Fernão do Pó 
 

22H00 – Espectáculo com a fadista “Carminho“ 
Palco Principal 
 
01H00 – Encerramento do certame 
  

Dia 5 de agosto 
 
12H00 – Abertura do Restaurante no certame 
 
15H00 – Abertura do certame 
Prova de Vinhos e Doçaria de Pêra Rocha nos Stands 
 
20H00- Jantar  da Pera Rocha e do Vinho  
Homenagem aos produtores presentes no Certame, Entrega dos prémios do Concurso de Vinhos 
Claustros do Palácio Gorjão 
Inscrições prévias - Secretariado do certame              
        
21H30 – Espaço Gourmet 
Show Cooking com o Chefe Samuel Sousa e Chefe Maria Emilia Rhodes Morgado 
Empadas de frango com Pera  
Cheesecake de Pera Rocha 
pelo Agrupamento Escolas Fernão do Pó 
 

22H00 – Espetáculo com o artista "Herman José" 
Palco Principal 
 
01H00 – Encerramento do certame  
  

Dia 6 de agosto  
 
12H00 – Abertura do Restaurante no certame 
 
15H00 – Abertura do certame 
Prova de Vinhos e Doçaria de Pera Rocha nos Stands 
 
 
15H30 – 3ª edição - Curso de Provas de Vinhos  
 
Faça a sua inscrição on-line AQUI 
A inscrição poderá ser igualmente efetuada através do e-mail certames@cm-bombarral.pt, do telefone 262 609 022 ou no secretariado 
do certame. 
 
 
16H30 – Arruada com o Grupo Coral Alentejano “Os Vindimadores da Vidigueira” 
Canto Alentejano Património Imaterial da Humanidade 
 
18H30 - Aula de Body Combat - Ginásio Mais Fitness 
Área do artesanato 
 
21H30 – Espaço Gourmet: 
Show Cooking com o Chefe Paulo Santos 
Entre Vinhas e Mar… a Utopia da Fruta 
pela Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste 
 

22H00 – Espetáculo com o cantor "Filipe Gonçalves"  
Palco Principal   
 
24H00 – “VI 80’s Wine & Pear Party”  
Org. Rotary Clube do Bombarral 
Claustros do Palácio Gorjão 
 
01H00 – Encerramento do certame  
  

Dia 7 de agosto 
 
09H00 – Passeio de bicicleta "II Volta do Vinho e da Pêra Rocha" 
Org.: Bombike  
 
09H00- Corrida de Galgos – Campeonato Regional Centro 
Org.: Associação Galgueiros do Centro 
Pista do Bombarral (junto ao Modelo) 
 



12H30 – Abertura do Restaurante no certame 
 
15H00 – Abertura do certame 
Prova de Vinhos e Doçaria de Pera Rocha nos Stands 
 
16h00 – Animação de rua com o Grupo de Tocadores de Concertina e Cantigas Regionais Foz do Lima – Viana do Castelo e o 
grupo Rufos & Roncos 
 
17H00- Prova gratuita de Pasteis de Nata de Pera Rocha – Trigo d’Aldeia 
               acompanhado de Sumo de Pêra Rocha - Compal  
 
21H30 – Espaço Gourmet: 
Show Cooking com o Chefe Ramiro Ferreira 
Pão de Vinho com salame 
pela Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste 
 

21H30 – Espetáculo com o Grupo de Tocadores de Concertina e Cantigas Regionais Foz do Lima – 
Viana do Castelo e Rufos & Roncos 
Mata Municipal  
 
24H00 – Encerramento do certame  
  

Diariamente animação de Rua no certame a cargo do Grupo de Teatro Os Lendários da 
Delgada 
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