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Está a meio a Semana Hortícola da Região Oeste, ainda está tempo de 
conhecer as atividades e a exposição a decorrer no pavilhão Expotorres em 
Torres Vedras.

Conheça aqui algumas das imagens do primeiro dia do evento.
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Semana 16 Está a decorrer a Semana Hortícola 
da Região Oeste
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A formação de HACCP para o próximo dia 4 de Maio ainda aceita inscrições.
Conheça os conteúdos programáticos no anexo no final deste boletim e use o link disponível
no PDF para se inscrever.
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Formação em HACCP no próximo dia 
4 de Maio
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A ANIPLA disponibiliza pelos seguintes canais listados em baixo, a campanha chamada “Considere os factos”.  
Esta campanha propõe uma reflexão pública entre o sector agrícola e toda a sociedade civil, que pretende 
responder às preocupações e mal-entendidos sobre o papel da ciência na produção agrícola e debater 
abertamente o assunto. 

  

http://www.anipla.com/considere-os-factos/
http://www.fitosintese.pt/
www.facebook.com/aniplapt/
https://www.linkedin.com/company-beta/11071942/

Fonte: ANIPLA
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Atelier de Inovação | Workshop gratuito para 
projetos de inovação na fileira da 
HORTOFRUTICULTURA

A INOVISA e o Crédito Agrícola estão a organizar workshops gratuitos para equipas de projetos de inovação: os 
Ateliers de Inovação. Orientados para fileiras estratégicas nacionais, e contando com o apoio da Rede Rural 
Nacional, estes são workshops para promover e valorizar inovação nas fileiras dos cereais, hortofruticultura, 
floresta e produção animal. 

O Objectivo deste ateliêr é dar ferramentas a todos os participantes em projectos de inovação, de como 
aumentar a performance da equipa de projecto, identificar concretamente a proposta de valor de cada projecto 
e potenciar  a disseminação e divulgação dos resultados de cada projecto junto dos destinatários.
 
O Atelier de Hortofruticultura é já dia 9 de maio na Cooperativa Agrícola de Alcobaça, organizado em parceria 
com o COTHN, a Portugal Fresh, o Centro de Competências de Hortofruticultura e o Centro de Competências 
para o Tomate de Indústria
Se está ou esteve envolvido em projetos de inovação, saiba mais sobre estas iniciativas e inscreva-se, a si e à sua 
equipa de projeto, em  

Caso tenham interesse em estar presentes nesta iniciativa, e uma vez que as inscrições tem que ser feitas pelo 
menos com dois parceiros por projecto, o COTHN disponibiliza-se a realizar esta inscrição, para todos aqueles 
que tem projectos connosco, bastando para tal enviar para o e-mail , o seu nome e o  nome e o 
projecto a que querem estar associado (projectos já terminados, em curso ou submetidos). Posteriormente 
todos receberão um e-mail com a confirmação.

https://ateliersinovacao.pt/

carmo@cothn.pt

Fonte: INOVISA
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Irá ter lugar, no próximo dia 4 de Maio, pelas 10.00 horas no auditório da Cooperativa Agrícola de Alcobaça, uma 
sessão de apresentação de produtos naturais para revestimentos de frutos e hortícolas, para pré e pós-colheita. 

O programa será divulgação brevemente no site do COTHN.

Sessão de apresentação de produtos para 
revestimentos de frutos e hortícolas

Fonte: Inovisa
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O  é um programa único onde empreendedores e startups que desenvolvem produtos e 
serviços inovadores para o sector agroalimentar ou florestal terão a oportunidade impulsionar os seus negócios, 
bem como fazer parte de uma comunidade agroalimentar e florestal.
Através deste programa os empreendedores/startups irão ter acesso exclusivo aos atores de Investigação e 
Desenvolvimento da indústria do sector agroalimentar e florestal, ter contacto com investidores, apoio no 
processo de internacionalização, entre outros serviços. É ainda possível ter um posto de trabalho na sede da 

, em Lisboa.
O programa cropUP irá ajudar-te se:
- És um empreendedor que quer desenvolver um produto ou serviço inovador para o sector agroalimentar ou   
   florestal
- Tens uma startup que está a desenvolver um produto ou serviço inovador para o sector agroalimentar ou 
   florestal

Candidaturas: 17 de Abril a 15 de Maio de 2017.

Candida-te agora!
 

programa cropUP

INOVISA

https://www.cropupinitiative.com/

Estás pronto para cropUP?

Fonte: Inovisa

https://www.cropupinitiative.com/
http://www.inovisa.pt
https://www.cropupinitiative.com/


8 horas
Objetivos:
- Habilitar os participantes a desenvolver, implementar 
  e verificar Sistemas de Segurança Alimentar.

Deverá efetuar a inscrição no link: https://goo.gl/forms/Dkbsyzj8hdcq1a7r2
Para qualquer dúvida ou questão em relação às ações de formação contacte: ana.paula@cothn.pt

4 de maio de 2017

Conteúdos:
- Legislação Alimentar 
 Legislação - Enquadramento legal/Normas internacionais 
 Legislação nacional e comunitária

- Programa de Pré - Requisitos para a implementação do sistema HACCP
 Requisitos gerais das instalações de fabrico
 Planos de Higiene  Planos de Higiene 
 Viaturas de Transporte de géneros alimentícios
 Saúde e Higiene Pessoal
 Controlo de Pragas
 Resíduos Alimentares
 Análises microbiológicas e químicas
 Manutenção preventiva de equipamentos
 Rastreabilidade Rastreabilidade
 Fichas técnicas de produtos alimentares
 Avaliação de fornecedores

- Noções Gerais de Microbiologia Alimentar
 Fatores que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos
 Perigos biológicos
 Doenças Alimentares
 Fatores intrínsecos e extrínsecos aos alimentos Fatores intrínsecos e extrínsecos aos alimentos
 Amostra testemunha
 Bactérias patogénicas

- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
 Definições segundo o Codex Alimentarius
 Breve história da origem do sistema preventivo HACCP
 Perigos microbiológicos, Físicos e químicos
 Princípios e Etapas do HACCP Princípios e Etapas do HACCP
 Árvore de Decisão (Codex Alimentarius)
 Pontos Críticos de Controlo
 Benefícios do sistema HACCP
 Simulação de casos práticos

Destinatários:
- Profissionais de empresas agro-alimentares. 
- Responsáveis pelo controlo da higiene, qualidade e segurança alimentar. 
- Técnicos e Consultores. 
- Outros profissionais com interesse no desenvolvimento de competências 
  específicas nesta área.

Sócio: 90€
Não Sócio: 105€

Formação 2017

HACCP básico 
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