
BIS 01 2017

262 507 657

www.cothn.pt

(Boletim Informativo Semanal)

Ficha Técnica:

Presidente:
Paulo Águas

Design:
Helder Coelho

Textos:
Ana Paula Nunes, 
Maria do Carmo Martins e 
Catarina Ribeiro.

Patrocinador oficial:

clique para prosseguir

01 a 07 de janeiro de 2017



A APHIS baniu a entrada de citrinos da região marroquina de Berkane; pág.: 7

Governo disponibiliza mais 155 milhões de euros para o PDR2020; pág.: 8 e 9

Pêra Rocha enviada para a Colômbia pela primeira vez; pág.: 6

“A fome em Portugal é invisível, sobretudo no grupo dos idosos”; pág.: 4

Prioridades para 2017: apoiar a agricultura, agroindústria e floresta; pág.: 5

Abertura concurso  - Eficiência Energética Indústria e Agricultura,Florestas e Pescas; pág.: 3

  pág.: 10Ministro da Agricultura faz «balanço positivo» de 2016;

Eventos; pág.: 10

Índice

01 a 07 de janeiro de 2017BIS 01/17



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 01 

Pag. 3

Informa-se sobre as oportunidades de investimento criadas no âmbito do Fundo de 
Eficiência Energética (FEE), através do Aviso 22 - Eficiência Energética Indústria e 
Agricultura, Florestas e Pescas, com toda a informação relevante disponível em

.

O concurso encontra-se aberto de 27 de dezembro de 2016 a 27 de abril de 2017. 
Destina-se a apoiar operadores das CAE 01 a 33 (inclui setores agricultura, florestas, 
pescas, extração de sal marinho e indústrias de alimentos e de bebidas) no 
desenvolvimento de projetos e iniciativas que promovam a eficiência energética. 

A comparticipação de despesas do FEE para cada projeto a apoiar no âmbito do Aviso 
22, é de 30%, das despesas totais elegíveis, e até ao limite máximo de 80.000 €. 

Quaisquer questões adicionais deverão ser esclarecidas em 
.

 
http://www.pnaee.pt/images/files/aviso22/Aviso_22_27122016.pdf

http://www.pnaee.pt/avisos-fee/aviso-22

Índice
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Fonte: www.gpp.pt



www.cothn.pt geral@cothn.pt

O representante em Lisboa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura, Francisco Sarmento, defende a criação de um Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional em Portugal. E diz que a alimentação devia ter um papel 
central nas políticas.

Diz que é preciso criar uma lei-quadro do direito humano à alimentação adequada. 
Porque, entre outras coisas, o sistema alimentar não é democrático. Francisco 
Sarmento, 49 anos, assumiu funções este mês como chefe do escritório da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, sigla do 
inglês Food and Agriculture Organization), em Portugal. Está instalado na sede da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa.

Licenciado em Gestão e Extensão Agrária, e com pós doutoramento em Governança 
da Segurança Alimentar e Nutricional, Francisco Sarmento foi coordenador da 
estratégia de segurança alimentar e nutricional da CPLP. Propõe criar em Portugal um 
conselho nacional para essa área, órgão que, explica, existe em todos os países da 
CPLP, à excepção de Portugal e da Guiné Equatorial. A FAO está em Portugal desde 
2009.

Leia o resto da notícia no link:
https://www.publico.pt/2016/12/29/sociedade/noticia/a-fome-em-portugal-e-
invisivel-1755811

Fonte: Público
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O jornal Público pediu a cada um dos ministros do Governo português quais são as 
suas prioridades para 2017.

Para o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, a 
grande prioridade é prosseguir a execução do PDR2020, apoiando cada vez mais o 
investimento na agricultura, na agroindústria e na floresta, para atingir o objectivo de 
equilibrar a balança comercial agrícola, em valor, até 2021.

Avançar com a Reforma da Floresta é outra prioridade, a par do lançamento do 
Programa Nacional de Regadios, que visa beneficiar, até 2020, uma extensão de 90 mil 
hectares, metade dos quais em Alqueva.

Prioridades para 2017: apoiar a 
agricultura, agroindústria e 
floresta
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Os consumidores colombianos já poderão comprar pêra Rocha portuguesa em 2017. 
Dez toneladas do fruto produzido em Portugal foram enviadas pela primeira vez para o 
país sul-americano a 30 de Dezembro de 2016, depois de um acordo fitossanitário 
celebrado entre a Colômbia e Portugal no início de 2016.

«Após inspecção e verificação de todos os requisitos fitossanitários , os serviços 
oficiais procederam à certificação de 10 toneladas de pêra Rocha, produzida na região 
Oeste, que seguem por via marítima para a Colômbia», pormenoriza o Ministério da 
Agricultura em comunicado.

O mercado colombiano tem 48 milhões de potenciais consumidores e «constitui uma 
nova oportunidade de negócio que é preciso dinamizar, contando para isso com o 
necessário envolvimento dos produtores nacionais e das respectivas organizações».

Fonte: Frutas,Legumes e Flores

Pêra Rocha enviada para a 
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Foi intercetado recentemente um carregamento de clementinas provenientes de 
Marrocos contendo larvas de mosca da fruta mediterrânica, Este país é o maior 
fornecedor de clementinas dos EUA quer em volume, quer em valor transacionado.
Numa carta enviada a Marrocos, a APHIS informou que a 14 de Dezembro de 2016, 
foram encontradas numa inspeção a um carregamento de clementinas, larvas vivas da 
mosca da fruta no porto de Philadelphia, confirmadas posteriormente pela APHIS, 
serem da mosca do mediterrâneo.

Esta descoberta resultou na imediata proibição de importação de qualquer citrino 
produzido, embalado ou transportado, da região marroquina de Berkane. Todos os 
carregamentos que tenham a data não superior a 14 dias a partir de agora e que 
tenham efetuado o tratamento de frio que foi prescrito podem ainda entrar.
Carregamentos de citrinos provenientes da região marroquina de Agadir cujo 
tratamento recomendado tenha sido efetuado e posterior inspeção revele que não 
existem traços da mosca, podem entrar. A APHIS não vai permitir a entrada de 
nenhum carregamento que seja oriundo, ou transportado da região de Berkane 
através da região de Agadir.

Esta notícia surge como uma surpresa, após o anterior bloqueio à importação de 
citrinos provenientes de Berkane ter sido levantado após a assinatura de protocolos 
especiais.

Fonte: Freshplaza
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A resolução do Conselho de Ministros que assegura o aumento da dotação do 
Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020) em 155 milhões de euros foi publicada 
em Diário da República.

Este aumento destina-se a assegurar o dinheiro para execução do programa, «com 
compromissos assumidos muito elevados face aos montantes de programação 
iniciais», refere uma nota do Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, que sublinha que a execução do PDR2020 representa uma 
prioridade para o País e para a agricultura.

Os 155 milhões de euros do aumento da dotação do programa foram «obtidos através 
do acréscimo progressivo da contrapartida pública nacional». O PDR2020 tem agora 
uma disponibilidade global para apoio à agricultura nacional de 4,329 milhões de 
euros até 2022.

O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural comunicou à Comissão 
Europeia a reprogramação do PDR2020 nos seguintes termos:

Continua na página seguinte.

Governo disponibiliza mais 
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PDR2020
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Continuação.

- Aumento de 25 mil para 40 mil euros o montante máximo elegível dos projetos de 
investimento para os pequenos agricultores;
- Aumento de 15 mil para 20 mil euros o valor base do prémio à primeira instalação 
para os jovens agricultores, com compensação nos valores mais elevados, por forma a 
assegurar a neutralidade financeira;
- Concessão de prioridade aos jovens agricultores que pretendam instalar-se 
assumindo a atividade agrícola como ocupação principal, bem como privilegiar o 
estabelecimento de residência na zona da exploração e, por outro lado, flexibilização 
das exigências em termos de investimento mínimo;
- Estabelecimento do limite de investimento máximo elegível por beneficiário, durante 
o período de programação, em cinco milhões de euros no caso dos apoios ao 
investimento nas explorações agrícolas e em 10 milhões de euros no caso dos apoios 
ao investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas;
- Reforço do financiamento da contrapartida nacional em 155 milhões de euros até 
2022.
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O I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura (CLBH2017), que decorrerá em 
Lisboa, de 1 a 4 de Novembro de 2017, é uma organização da Associação 
Portuguesa de Horticultura (APH) em parceria com a Associação Brasileira de 
Horticultura, Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa (ISA – 
Lisboa), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São 
Paulo e outras instituições relevantes  Portuguesas e Brasileiras. O CLBH2017 
tem apoio de empresas públicas e privadas ligadas a ambos países.

O CLBH2017 tem como tema a “Inovação ao Serviço dos Negócios” e será um 
fórum aberto a investigadores, técnicos e empresários dos diferentes ramos da 
Horticultura (entendida em sentido lato), a trabalhar em Portugal, no Brasil e em 
todos os outros países de língua oficial portuguesa (CPLP).

Para mais informações, consulte a página: http://clbhort2017.com/
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