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Com a aproximação do início de mais uma campanha de rega, o COTHN informa que tem à 
disposição dos produtores e das organizações de produtores o serviço de Avaliação de 
Sistemas de Rega. Este Serviço ao ser solicitado permite fornecer aos agricultores do sector 
hortofrutícola a possibilidade de terem acesso a avaliações e apoio técnico independentes 
tendo por objectivo:
 - Apontar alternativas de correcção e melhoria das condições de exploração;
- dar a conhecer o estado de funcionamento da instalação;
Assimilar informação que conduza ao melhoramento da conceção futura de sistemas 
semelhantes;
- determinar níveis de eficiência do sistema, ao nível da aplicação e uniformidade de 
distribuição de água, comparando-os com os níveis potenciais admitidos;
- obter informação tendo em vista a comparação de vários métodos, sistemas de distribuição 
e condições de operação em bases económicas;
Para mais informações consultar:
Link do folheto
Link da tabela de preços

O Serviço de Rega do COTHN tem ao dispor das organizações de produtores, ou produtores 
em nome individual, que disponham de equipamentos de monitorização da água de rega no 
solo, para instalação, manutenção e monitorização dos mesmos durante a campanha de 
rega.

Está também ao dispor dos produtores e organizações de produtores para a elaboração de 
candidaturas aos Programas Operacionais (PO) das Organizações de produtores de Frutas e 
Produtos Hortícolas para a Ação Ambiental 7.1 – Poupança de água através da reconversão ou 
modernização de sistemas de rega, bem como para o apoio à implementação 7.1 do PO. 
Para informações adicionais ou pedidos de cotações contactar:

E-mail:  srega@cothn.pt                                                                                          Tel: +351 262 507 657

E-mail: vitor.paulino@cothn.pt                                                                       Tlm: +351  933 566  857

Fonte: COTHN
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Fonte: COTHN

O COTHN vai realizar no próximo dia 27 de fevereiro no auditório da Caixa de Crédito Agrícola 
em Alcobaça, o workshop de food defense.

Este workshop tem por objectivo abordar a temática relacionada com a segurança dos 
alimentos, principais ameaças e ferramentas que permitam evitar/reduzir a sua ocorrência, 
assim como promover a discussão deste tema a nível do sector agroalimentar. Este workshop 
destina-se a técnicos, administradores, responsáveis da qualidade, responsáveis de 
segurança dentro do sector agroalimentar.

Consulte o programa abaixo e inscreva-se . As Inscrições são limitadas.aqui

13:30 – Receção
14:00 – Sessão de abertura
             Carmo Martins (Secretária-geral do COTHN)
 
Moderação: Catarina Ribeiro (Coordenadora do Serviço de C.Q. do COTHN)

14:15 – Food Defense – Evolução ao longo dos tempos
             Eng.  Andreia Magalhães (Directora Agrifood)
14:45 – Ameaças contra os alimentos – Casos práticos 
             Catarina Dias  (Coordenadora Técnica e Gestora de projetos FIPA)
15:15 – Fiscalização - Gestão das contra-ordenações sobre a defesa dos alimentos
             Eng.ª Filipa Melo de Vasconcelos e Dr. Pedro Nabais (Subinspetora-Geral e Chefe  
             de Divisão, ASAE, respetivamente)
15:45 – Debate 

16:00 – Coffee-break

16:30 – Mesa redonda sobre as tendências globais para a defesa dos alimentos
             (Agrifood, FIPA, COTHN, ASAE)
17:00 – Debate 
17:30 – Conclusão e encerramento

http://www.cothn.pt/
https://docs.google.com/forms/d/1Hma0hTN6Bxrn5mvM5LzaJ0sYyNbtY_2Ac_5x_DpCl2k/viewform?edit_requested=true
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A evolução já observada nas últimas décadas e as projecções climáticas futuras apontam para 
um clima em mudança que atinge, muito em especial, o sul da Europa e a região 
Mediterrânea, com efeitos directos nas principais culturas agrícolas.
A agricultura tem já exemplos bem sucedidos de adaptação a novas condições climáticas 
que, simultaneamente, podem ajudar a cumprir as metas do Acordo de Paris, quer através da 
redução das emissões atmosféricas com origem na agricultura e na produção pecuária, quer 
também pelo potencial de fixação de carbono, no solo agrícola e nas florestas.
->   Quais as previsões para a evolução do clima em Portugal?
->   Que consequências terá no território, na produção e no emprego agrícola?
->   De que forma pode a agricultura contribuir para o cumprimento das metas e dos  
       compromissos internacionais destinados a limitar o aquecimento global?
->   Como nos poderemos adaptar para que a agricultura portuguesa se mantenha como uma 
       actividade sustentável?

Para reflectir sobre estas questões, a CAP convida a v. Organização a participar no Seminário 
“Alterações Climáticas na Agricultura” que se realiza no Hotel VIP Executive Entrecampos, 
em Lisboa, na 3ª feira, dia 27 de Fevereiro de 2018 de acordo com o Programa em anexo.

Se pretender almoçar no hotel, deverá efetuar a reserva enviando um e-mail para 
elourenco@cap.pt com o nome do participante, o comprovativo de pagamento de €25,00 
(transferência para Novo Banco IBAN: PT50.0007.0030.00031270001.19) e os dados para 
faturação (nome, morada e NIPC/NIF).

Pode inscrever-se desde já aqui.
As inscrições são limitadas à capacidade da sala

Fonte: CAP
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O INIAV, I.P., o COTHN e a Campina Produção Agrícola Lda., em parceria com a First Fruit, 
Mirtisul Lda. e Beira Baga, têm o prazer de o(a) convidar a participar na 1ª Ação de 
Demonstração do GO – CompetitiveSouthBerries com o tema 'Tecnologia de produção de 
morango com plantas tray'.

A ação vai realizar-se no próximo dia 22 de fevereiro, em Olhão (Algarve).

Consulte o  programa do evento em anexo no final do boletim, com o link para inscrição 
(obrigatória).

Fonte: INIAV, IP
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A lista de produtos fitofarmacêuticos aos quais se aplicam os Limites Máximos de Resíduos 
(LMR) (Anexo I do Regulamento N.º 396/2005, de 23 de fevereiro, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, tem sofrido alterações várias.

Com o Regulamento (UE) N.º 752/2014 da Comissão de 24 de junho de 2014, que substitui o 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo a 
Limites Máximos de Resíduos, aplicável a partir de 1 de janeiro de 2015, foi alterado o grupo 
0251080 para: “culturas de folha jovem (incluindo espécies de brássicas) - folhas jovens e 
pecíolos de quaisquer culturas (incluindo brássicas) colhidas antes da oitava folha 
verdadeira”. As alfaces baby leaf passaram a estar incluídas neste grupo que anteriormente 
apenas referia “folhas e rebentos de Brassica spp., incluindo nabiças”.

Havendo o conhecimento de que alguns produtores de alface baby leaf (cultura produzida 
até às 6-8 folhas verdadeiras) possam a estar a utilizar produtos fitofarmacêuticos 
autorizados para a cultura da alface, sem que essas autorizações constem da listagem de 
usos menores autorizados, haverá que regularizar esta situação.
Nesse sentido a DGAV efetuou uma avaliação preliminar sobre a possibilidade de usar os 
produtos com base nas substâncias ativas aprovadas em alface, na respetiva cultura de folha 
jovem tendo concluído que não podem ser usados produtos os fitofarmacêuticos que contêm 
cicloxidime, difenoconazol, diquato, formetanato (hidrocloreto), glifosato, iprodiona, 
iprovalicarbe, mancozebe pendimetalina, tiametoxame.
No caso dos produtos fitofarmacêuticos à base de abamectina, deltametrina, dimetomorfe, 
glufosinato (de amónio), indoxacarbe, lambda-cialotrina, metaflumizona, piraclostrobina, 
pirimicarbe, propizamida, devem os interessados solicitar junto da DGAV uma extensão por 
uso menor ao abrigo do artigo 51.º do Regulamento (CE) N.º 1107/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 21 de outubro de 2009. 

Mais se informa que a listagem das “Condições de utilização autorizadas” e a Listagem de 
Usos Menores Concedidos”, disponíveis na página da DGAV, foram atualizadas com 
informação sobre esta matéria.

Fonte: Ofício circular 2/2018 de 31 de janeiro da DGAV 
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Melhore os seus conhecimentos no manuseio, armazenamento e transporte de frutas e 
legumes

O 3º curso internacional on-line sobre tecnologias de pós-colheita & processado mínimo 
oferecido pelo grupo de refrigeração da Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT, 
Espanha). Inscrições abertas até 31 de julho de 2018. Língua oficial é o inglês.

O curso consiste de 50 vídeos gravados de 30 min cada, com uma duração total de 25 h. Este 
curso reúne instrutores dos 5 continentes, 20 países e 30 centros de pesquisa/universidades. 

Os vídeos serão disponibilizados on-line na e-plataforma e podem ser visualizados à 
conveniência do participante. 
Para informações adicionais contate postharvest@upct.es

Consulte o programa no link.

Inscrições aqui.

Fonte: UPCT
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http://www.upct.es/gpostref/Curso%20on%20line/III%20Curso%202017/Flyer%203rd%20Online%20Postharvest%20and%20Fresh%20cut%20Short%20Course%20UPCT.pdf
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De 22 de julho a 4 de agosto de 2018; no lago de Constança, pela Universidade de Hohenheim 
e Centro de Competências para a Fruticultura (Alemanha).

Esta escola de verão é patrocinada pela Sociedade Internacional de Horticultura, serviço 
alemão de intercâmbio acadêmico e a Universidade de Hohenheim.

Está interessado numa visão completa de pré e pós-colheita no que diz respeito a aspectos 
fisiológicos das espécies de árvores de fruta fruitperennial e, em particular pomóideas (maçã, 
pêra) e (cereja, ameixa) e também culturas de pomar em diferentes condições ambientais?
E em seguida, inscrever-se numa escola especial de verão para conhecer não só as mais 
recentes descobertas científicas, mas também as práticas mais inovadoras de 
acompanhamento e procedimentos de propriedades físico-químicas das frutas para garantir 
qualidade e segurança, gestão de supply chain e aspectos de marketing.

Para mais informações e inscrições, aceda a este  link.

Fonte: ISHS
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https://www.ishs.org/news/first-ishs-summer-school-pre-and-postharvest-physiology-temperate-fruit-crops
http://www.cothn.pt/


 CompetitiveSouthBerries 

 1ª Ação de Demonstração 
MORANGO 

Faça a sua inscrição até ao dia 19 de fevereiro de 2018 através do link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooo7S7TcywSFOQdRnrVnt5FgF7AhLOESQV-l3mJ3rDAHzYQ/viewform?usp=sf_link 

A inscrição é obrigatória  

PROGRAMA 
22 de fevereiro 2018 

Sessão em Sala - Campina Produção Agrícola Lda., Olhão 
GPS (37°06‘50"N - 07°43‘00“W) 

10.30 h GO – CompetitiveSouthBerries 
Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.) 
Humberto Teixeira (Campina Produção Agrícola Lda.) 

11.00 h Produção de morango com plantas tray 
Maria da Graça Palha (INIAV, I.P.) 

11.30 h Café 

11.45 h Arquitetura floral da planta do morangueiro 
Teresa Valdiviesso (INIAV, I.P.) 

12.15 h Alguns resultados do ensaio 
André Vieira (INIAV, I.P./ISA) 

13.00 h Almoço Livre 

Sessão no Campo 

15.00 h Visita ao Campo de Demonstração de Morango 
Lígia Jesus (Campina Produção Agrícola Lda.) 

O projeto GO-CompetitiveSouthBerries tem como objetivo desenvolver e demonstrar 
tecnologias de produção inovadoras, assegurando a sustentabilidade dos sistemas e a 
valorização dos recursos genéticos endógenos. 

No dia 22 de fevereiro irá realizar-se a 1ª Ação de Demonstração do Grupo Operacional 
- CompetitiveSouthBerries, com o tema “Tecnologia de produção de morango com 
plantas tray”. 

Organização e Parceiros 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooo7S7TcywSFOQdRnrVnt5FgF7AhLOESQV-l3mJ3rDAHzYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooo7S7TcywSFOQdRnrVnt5FgF7AhLOESQV-l3mJ3rDAHzYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooo7S7TcywSFOQdRnrVnt5FgF7AhLOESQV-l3mJ3rDAHzYQ/viewform?usp=sf_link
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