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01. Aplicação de BRC Global Standard for Food Safety 
     (Issue 8 - Alterações): Casos Práticos

3
regressar
ao índice

O COTHN vai realizar nas suas instalações um Workshop BRC no próximo dia 21 de fevereiro 
com o título Aplicação de BRC Global Standard for Food Safety (Issue 8 - Alterações): 
Casos Práticos.

Programa:
09.00 - Receção
09.30 - BRC: objetivos,  âmbito e alterações (Issue 8) - Clara Ralha (COTHN)
10.30 - pausa
10.45 - Continuação 
11.30 - Como implementar as mudanças nos requisitos para a versão 8 - Clara Ralha (COTHN)
13.00 - Almoço
14.30 - Caso práticos de aplicação dos novos requisitos - Clara Ralha (COTHN)
16.30 - Apresentação e debate dos casos práticos
17.30 - Encerramento

Os participantes devem que conhecer a nova versão do referencial, que está disponível 
gratuitamente em: https//www.brcbookshop.com assim como também a versão anterior.

Inscrições .aqui

Fonte: COTHN

https://docs.google.com/forms/d/1DFO6wsg-i6Y6fZXQq95x244RR9L3G0mqyDxTR38BXe8/viewform?edit_requested=true


02. Abertura do Procedimento Tendente à 2.ª Alteração à Portaria 
     do Reconhecimento das Organizações de Produtores e 
     Respetivas Organizações

4

Na sequência do despacho do Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural de 
31-01-2019, no sentido de dar início ao procedimento regulamentar tendente à segunda 
alteração à Portaria n.º 169/2015, de 4 de junho, que estabelece as regras nacionais 
complementares de reconhecimento das organizações de produtores e respetivas associações, 
e prevendo um prazo de dez dias úteis para eventuais interessados se constituírem como tal no 
procedimento (artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo), vimos solicitar que o 
aviso em anexo seja divulgado junto dos vossos contactos, de forma a que haja a máxima 
divulgação do mesmo.
 
A informação referida encontra-se em anexo no final deste boletim e também em:

http://www.drapalgarve.gov.pt/index.php

ou em 
 
http://www.gpp.pt/index.php/noticias/consulta-publica-2-alteracao-a-portaria-do-
reconhecimento-das-organizacoes-de-produtores-e-respetivas-associacoes-prazo-de-
constituicao-como-interessado

Fonte: Drapalg
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http://www.drapalgarve.gov.pt/index.php
http://www.gpp.pt/index.php/noticias/consulta-publica-2-alteracao-a-portaria-do-reconhecimento-das-organizacoes-de-produtores-e-respetivas-associacoes-prazo-de-constituicao-como-interessado
http://www.gpp.pt/index.php/noticias/consulta-publica-2-alteracao-a-portaria-do-reconhecimento-das-organizacoes-de-produtores-e-respetivas-associacoes-prazo-de-constituicao-como-interessado
http://www.gpp.pt/index.php/noticias/consulta-publica-2-alteracao-a-portaria-do-reconhecimento-das-organizacoes-de-produtores-e-respetivas-associacoes-prazo-de-constituicao-como-interessado


03. VIII Encontro Nacional Produtores de Mirtilo

Fonte: Acegrow
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Com o apoio do COTHN, vai ter lugar em Viseu, nos dias 15 e 16 de março, o VIII Encontro 
Nacional de Produtores de Mirtilo.
Pode consultar a página do evento em: https://www.encontronacionalmirtilos.com/

Mais informação será disponibilizada nos nossos Boletins Informativos e portal COTHN.
Reserve as datas na sua agenda.

https://www.encontronacionalmirtilos.com/


04. VI Jornadas Técnicas da Batata

Fonte: COTHN
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A ter lugar na Escola Superior Agrária de Coimbra, no dia 28 de março, as VI Jornadas Técnicas 
da Batata pretendem ser o espaço de discussão e divulgação de estratégias inovadoras e 
competitivas para o desenvolvimento da fileira. Uma organização conjunta entre a Agromais, 
Agrotejo, APH, COTHN, ESAC; ESAS, FNOP e PORBATATA.

Temáticas a abordar:

10:00 - Sessão 1: Sanidade e organismos de quarentena
11:30 - Sessão 2: Importância dos seguros na produção e rentabilidade da batata
14:30 - Mesa redonda: Impacto da qualidade na comercialização
17:30 - Apresentação das conclusões e encerramento

O programa final estará disponível brevemente

As inscrições abrem no próximo dia 11 de fevereiro aqui.

regressar
ao índice

https://www.queroir.pt/vi-jornadas-tecnicas-da-batata


05. O COTHN presente na Fruit Logistica, Berlim

Fonte: COTHN / AGROTEC

7

O COTHN encontra-se presente na maior feira profissional hortofrutícola do mundo na cidade de 
Berlim. Integrado no stand da Portugal Fresh no espaço das Associações, viemos para 
promover e conhecer as tendências da inovação na nossa fileira.

De acordo com a Portugal Fresh - Associação para a promoção de frutas, legumes e flores de 
Portugal, esta participação coincide com «um momento histórico para o setor», que está perto 
de atingir 3.000 milhões de euros de volume de negócios, com as exportações a valerem 50% 
desse montante.

«As nossas previsões apontam para termos atingido em 2018, pela primeira vez, os 1.500 
milhões de euros de exportações», disse, em comunicado, o presidente da associação, Gonçalo 
Santos Andrade.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações de frutas, 
legumes e flores portuguesas atingiram, entre janeiro e novembro de 2018, 1.372 milhões de 
euros, o equivalente a uma subida homóloga de 1%.

Mais informações sobre o certame, aqui.
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https://www.fruitlogistica.com/


A qualidade e a segurança dos produtos alimentares são uma preocupação crescente de todos os agentes envolvidos no mercado.
O BRC Global Standard for Food Safety foi desenvolvido para ajudar as empresas a cumprir os requisitos de segurança, legalidade e qualidade, 
incluindo as boas prá�cas de fabrico e, como tal, apoiar as organizações no cumprimento da legislação de segurança alimentar relevante.
Este referencial tem desde agosto 2018 uma nova versão com obrigatoriedade de aplicação a par�r de 1 de fevereiro de 2019. Assim, o COTHN 
irá promover e dinamizar um workshop des�nado aos quadros técnicos com responsabilidade na gestão da qualidade com obje�vo de clarificar 
as alterações em vigor na versão 8  e troca de experiências e realidades entre os par�cipantes. 

Inscrição

O custo é de 25 € (acresce IVA) para sócios COTHN e 35€ (acresce IVA) para não sócios.
O workshop realiza-se com um número par�cipantes mínimo de 12 e 18 no máximo. 
Os par�cipantes devem que conhecer a nova versão do referencial, que está disponível gratuitamente em: h�ps//www.brcbookshop.com
assim como também a versão anterior.
As inscrições serão aceites pela ordem de chegada e após confirmação pela organização. 
O pagamento deverá ser feito ao COTHN por cheque ou transferência bancária (NIB: 0045 5020 4015 6201 9285 5) e deve enviar o 
comprova�vo de pagamento iden�ficado para ana.paula@cothn.pt

Alcobaça, 21 de fevereiro, das 9:00 às 18:00 na sede do COTHN

Estrada de Leiria S/N 2460-059 Alcobaça 
(ao lado do LIDL). Para pedidos de 
informação contactar ana.paula@cothn.pt

Aplicação de BRC Global Standard for Food Safety 
( I s s u e  8  -  A l te ra ç õ e s ) :  C a s o s  P rá � c o s

Workshop

Para inscrições clique aqui.

Data limite de inscrição:  15 de Fevereiro de 2018

www.cothn.pt

Programa

09.00 - Receção
09.30 - BRC: obje�vos,  âmbito e alterações (Issue 8) - Clara Ralha (COTHN)
10.30 - pausa
10.45 - Con�nuação 
11.30 - Como implementar as mudanças nos requisitos para a versão 8 - Clara Ralha (COTHN)
13.00 - Almoço
14.30 - Caso prá�cos de aplicação dos novos requisitos - Clara Ralha (COTHN)
16.30 - Apresentação e debate dos casos prá�cos
17.30 - Encerramento

mailto:ana.paula@cothn.pt
https://drive.google.com/open?id=1DFO6wsg-i6Y6fZXQq95x244RR9L3G0mqyDxTR38BXe8


Publicitação do início do procedimento tendente à segunda alteração à Portaria n.º 

169/2015, de 4 de junho, que estabelece as regras nacionais complementares de 

reconhecimento das organizações de produtores e respetivas associações 

 

1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, torna-se 

público que, por minha decisão de 29/01/2019, é dado início ao procedimento 

conducente à segunda alteração à Portaria n.º 169/2015, de 4 de junho, que estabelece 

as regras nacionais complementares de reconhecimento das organizações de produtores 

(OP) e respetivas associações, alterada e republicada pela Portaria n.º 25/2016, de 12 de 

fevereiro. 

2. A alteração à portaria referida visa a sua adequação à nova regulamentação comunitária1, 

bem como introduzir ajustamentos e clarificações que se revelaram necessários, 

nomeadamente, em resultado da experiência prática da aplicação do regime e da sua 

avaliação. As alterações enquadram-se, designadamente, nos seguintes domínios 

temáticos: 

a) Condições de reconhecimento; 

b) Coeficientes de majoração do valor da produção comercializada para efeitos de 

reconhecimento; 

c) Controlo democrático das OP; 

d) Comercialização fora das OP; 

e) OP transnacionais; 

f) Quadro sancionatório; 

g) Acompanhamento da aplicação do regime. 

3. Para este efeito, designo como responsável pela direção do procedimento, nos termos 

do artigo 55.º do CPA, o Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral (GPP), Engenheiro Eduardo Diniz. 

4. No prazo de 10 dias úteis contados da publicitação do presente anúncio, podem 

constituir-se como interessados e apresentar contributos ou sugestões no âmbito do 

                                                 
1 Regulamento Omnibus – Regulamento (UE) n.º 2017/2393, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de dezembro, que altera o Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro - e novas regras complementares para o setor das frutas e produtos 
hortícolas: Regulamento Delegado (UE) 2017/891, da Comissão, de 13 de março, alterado pelo 
Regulamento Delegado (UE) 2018/1145, da Comissão, de 7 de junho, e Regulamento de Execução 
(UE) 2017/892, da Comissão, de 13 de março, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 
2018/1146, da Comissão, de 7 de junho. 



referido procedimento, os particulares e as entidades que comprovem a respetiva 

legitimidade, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 68.º em conjugação com o n.º 1 do 

artigo 100.º, ambos do CPA. Regulamento Delegado (UE) 2017/891, da Comissão, de 

13 de março 

5. A constituição como interessado no presente procedimento depende de declaração 

escrita nesse sentido, dirigida ao Diretor-Geral do GPP e enviada para o endereço 

eletrónico diplomas.consulta.publica@gpp.pt, podendo igualmente ser remetida, por via 

postal, para o GPP, sito na Praça do Comércio, 1149-010, Lisboa. Os contributos para 

elaboração da portaria deverão ser enviados para os mesmos contactos. 

6. No pedido de constituição como interessado deve ser indicado qual o procedimento a 

que o mesmo se reporta, bem como o nome do interessado, o seu número de 

identificação fiscal, domicílio e endereço de correio de eletrónico, se existir, e ser 

expresso o consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previstos na alínea 

c) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA. 

 

 

O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, 

 

 

 

 

Luís Manuel Capoulas Santos. 
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