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01 . Última oportunidade para se inscrever no Workshop de Gestão de Rega Eficiente
        em Fruteiras 
        

Ficha Técnica:

Patrocinador oficial:

http://www.cothn.pt/
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Faltam poucos dias para se inscrever no Workshop de Gestão de Rega Eficiente em Fruteiras. 
Não perca a oportunidade única de aprofundar os seus conhecimentos e analisar estudos de 
caso em sessão dinamizada pelo Eng. Vitor Paulino do COTHN e o Eng. Diogo Zibaia da 
Hidrosoph. Com a colaboração da FNOP. 
Inscreva-se já aqui.

Aproveitamos também para relembrar que as inscrições só são consideradas após o envio 
do respectivo comprovativo de pagamento para vitor.paulino@cothn.pt 

Aguardamos pela vossa presença.

Fonte: COTHN

01 . Última oportunidade para inscrições no Workshop de Gestão de rega 
eficiente em fruteiras

http://www.cothn.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSY3SEv8fvk5K2GBJix4nxRdqUTfoPc3PTnvwvYaelIq1gKw/viewform
mailto:vitor.paulino@cothn.pt
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Fonte: INIAV I.P.

02 .3ª Ação de Demonstração do GO – CompetitiveSouthBerries

O INIAV, I.P. e o COTHN em parceria com a Campina Produção Agrícola Lda., a 
Beirabaga, a First Fruit e a Mirtisul Lda. têm o prazer de o(a) convidar a participar na 3ª 
Ação de Demonstração do GO – CompetitiveSouthBerries com o tema “Produção de 
morango e amora na tecnologia tray e long-cane”.

A ação vai realizar-se no próximo dia 6 de abril, na parte da manhã na Campina 
Produção Agrícola, Lda (Quinta da Campina, Olhão) e na parte da tarde na Beirabaga 
(Quinta do Patarinho, Tavira).

O programa do evento segue em anexo com o link para inscrição (obrigatória).

http://www.cothn.pt/
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Fonte: Frutas, Legumes e Flores 

03 . Agricultura Biológica, uma aposta hoje e para o futuro

Teve casa cheia o simpósio sobre agricultura biológica organizado pela revista Frutas, 
Legumes e Flores, pela NutriSapec Tradecorp Portugal e pela Agrobio. O auditório do 
CNEMA, em Santarém, foi o local escolhido para no passado dia 8 de Março se debaterem 
alguns dos principais temas relacionados com este mercado em crescimento. 

O evento, que teve início às 9h30, foi composto por três painéis. O primeiro sob o mote 
“Regras de implementação da agricultura biológica”, o segundo sobre dificuldades e 
oportunidades de produção, e a fechar, “Tendências de consumo de produtos biológicos”.

No final de cada um deles, houve direito a perguntas por parte da plateia, que aproveitou 
assim a ocasião para esclarecer algumas das muitas dúvidas que existem em redor do Modo 
de Produção Biológico.  
Foram vários os oradores que ao longo do dia fizeram as suas apresentações, sendo que no 
final o balanço feito por parte dos organizadores foi bastante positivo, ficando a garantia de 
que esta será uma iniciativa que terá continuidade.

http://www.cothn.pt/
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Terminou a Frutitec 2018 no passado fim de semana na Exposalão Batalha. O COTHN 
esteve presente uma vez mais, em Stand conjunto com a ANP, a APMA, a APK e a Portugal 
Fresh. De salientar a quantidade de visitantes ao certame e às provas de degustação de 
Kiwis, promovidas pela Associação Portuguesa de Kiwicultores.

De registar também, o interesse demonstrado por parte dos visitantes em conhecer mais 
sobre a produção agrícola, implementação de pomares e outras oportunidades de 
investimento no setor.

À entrada do certame os visitantes podiam percorrer o Espaço Inovação, onde 16 posters 
de Grupos Operacionais de hortofruticultura em que o COTHN está envolvido podiam ser 
consultados. As fotografias estão disponíveis no Facebook do COTHN em: 
https://www.facebook.com/Cothn/

Brevemente também disponíveis na galeria de imagens do portal COTHN em 
www.cothn.pt

Fonte: COTHN

04 .Frutitec 2018 e Espaço Inovação

https://www.facebook.com/Cothn/
www.cothn.pt
http://www.cothn.pt/
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Fonte: FCAA

05 .Manual de Horticultura Urbana

Está disponibilizado para divulgação o  do Manual de Horticultura Urbana, da “link”
Investigadora Auxiliar, Doutora Edite Romana Bessa Batista e do Professor 
Associado, Doutor João Guilherme Ferreira Batista da Universidade dos Açores.

Cortesia da Senhora Presidente da Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente. 

http://www.cothn.pt/
https://drive.google.com/file/d/0B9T8_fIZDQFhS1RJVTkwSklIR28/view?usp=drivesdk


20 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


 CompetitiveSouthBerries 

 3ª Ação de Demonstração 
MORANGO - AMORA 

Faça a sua inscrição até ao dia 4 de abril 2018 através do link 
https://goo.gl/forms/6J8Owejfm6Iiripy2 

A inscrição é obrigatória  

PROGRAMA 
6 de abril 2018 

Sessão Morango - Campina Produção Agrícola Lda., Olhão 
Quinta da Campina – Hubel, Sitio do Brejo, 8800-116 Luz de Tavira 

https://goo.gl/maps/eNGwD4Xz5Bn 
GPS (37°06‘50"N - 07°43‘00“W) 

10.30 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 6 de abril irá realizar-se a 3ª Ação de Demonstração do Grupo Operacional - 
CompetitiveSouthBerries, com o tema “Produção de morango e amora na tecnologia 
tray e long-cane”. 

Organização e Parceiros 

Sessão Amora - Beirabaga, Tavira 
Estrada Nacional 125, Quinta do Patarinho, 8800-252 Tavira 

GPS (37.120360,-7668812) 

15.00 h Visita ao Campo de Demonstração de Amora 
David Horgan (Beirabaga) 

13.00 h Almoço Livre 

Cofinanciado por:  

https://goo.gl/forms/6J8Owejfm6Iiripy2
https://goo.gl/maps/eNGwD4Xz5Bn
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