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01. II Simpósio Nacional de Fertilização e Rega
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As práticas de fertilização e rega constituem etapas fundamentais quando o objetivo é 
uma produção eficiente e, se possível, congruente com a proteção do ambiente 
envolvente.
Com o objetivo de compreender melhor a necessidade de fornecimento de nutrientes às 
culturas e a água que necessitam para realizar as suas funções fisiológicas vitais, que 
são o ponto de partida para o sucesso das produções, a Associação Portuguesa de 
Estudantes de Agricultura realizará o II Simpósio Nacional de Fertilização e Rega. Dada 
a relevância destas temáticas na área agrícola, a APEA aposta, neste ano de 2019, num 
evento com a duração de dois dias, sendo realizado nos próximos dias 28 e 29 de março, 
destinando-se a todos os interessados nesta área.

INSCREVE-TE já no site da tua associação!

Brevemente iremos atualizar o nosso site, bem como continuar a nossa divulgação que 
enviamos também para voçes a titulo inicial informativo para que possam ter 
conhecimento desta atividade.

Caso pretendam fazer algum tipo de promoção ou mesmo participar nesta atividade de 
alguma forma e necessitarem de mais detalhes disponham.
https://apea-utad.wixsite.com/simposiofertrega

Fonte: UTAD

regressar
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https://apea-utad.wixsite.com/simposiofertrega


02. Actualização da presença da psila africana dos citrinos em 
      Portugal
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A Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) actualizou recentemente o mapa 
e a lista de freguesias da zona demarcada da Trioza erytreae, insecto conhecido como a 
psila africana dos citrinos. Esta actualização corresponde à inclusão de novas freguesias 
nos concelhos de Caldas da Rainha, Cascais, Óbidos, Peniche e Torres Vedras.

Segundo a DGAV, a Trioza erytreae foi detectada em 2015 em Portugal continental e «é 
considerado um organismo de quarentena na União Europeia para os citrinos e outros 
hospedeiros ornamentais». Este insecto provoca «estragos directos consideráveis» e 
pode também transmitir a doença denominada Huanglongbing (HLB ou Citrus 
greening) – causada pela bactéria Candidatus Liberibacter –, que «pode comprometer 
seriamente a produção citrícola da Europa». A DGAV sublinha ainda que, «embora 
nunca tenha sido detectado nenhum caso desta doença na União Europeia, existindo o 
insecto vector a probabilidade de dispersão passou a ser mais elevada».

Pode consultar o mapa actualizado . Encontra mais informação sobre a Trioza aqui
erytreae no site da .DGAV

Fonte: Frutas, Legumes e Flores

regressar
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https://www.flfrevista.pt/file/2018/12/MapaDGAV_Trioza_ZD_19dezembro2018.pdf
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=221911&cboui=221911


03. Xylella fastidiosa encontrada em Vila Nova de Gaia

Fonte: Agrozapp
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No dia 3 de Janeiro foi comunicado àDGAV o primeiro resultado positivo de Xylella 
fastidiosa em Portugal, encontrado num canteiro de Lavanda, resultado já confirmado 
pelo Laboratório de Referência Francês (ANSES). A amostra positiva foi colhida pelos 
serviços da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. As plantas encontravam-
se num canteiro de ornamentais do género Lavandula (nome comum: Lavanda), nos 
jardins do Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia.
As plantas foram encontradas no âmbito do Programa Nacional de Prospeção de Xylella 
fastidiosa e não presentavam sintomatologia da doença. Nos próximos dias vão 
prosseguir os trabalhos de levantamento e respetiva colheita de amostras de plantas 
hospedeiras num raio de 100 metros (Zona Infectada), assim como o levantamento da 
flora sensível ao agente, num raio de 5 km (Zona Tampão).
Ainda se aguarda informação relativa à estirpe da bactéria detetada.
A DGAV encontra-se a acompanhar a situação.
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ao índice



04. Ação de formação: Complemento em Proteção das Culturas

Fonte: Treemworld
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Vai ter lugar a ação de formação em Complemento em Proteção das Culturas 
(50 h), em LOURES, nos dias 12, 16, 18, 19, 23, 25, 25, 26, 31 de Janeiro e 2 Fevereiro, em 
horário Pós-Laboral (dias de semana a partir das 18:30h e sábados das 9 ás 17:30h), estas 
datas poderão ainda ter algum ajuste.

Para formalizar a inscrição solicito que nos faça chegar a seguinte documentação: 

· Ficha inscrição (em anexo) devidamente preenchida (reforçamos que a ficha de 
inscrição deverá estar assinada onde diz “Assinatura do Candidato” na folha 2, 
caso contrário não será válida para homologação) 

· Curriculum Vitae (atualizado)

· Certificado de Habilitações (formação superior em Ciências Agrárias e afins), com 
o PLANO CURRICULAR. 

· BI e Contribuinte / Cartão Cidadão

 
O custo do curso é de 350€ (IVA incluído à taxa legal em vigor -  269,5€ + IVA).
 
Para formalizarem a vossa inscrição deve ser feito o pagamento do valor relativo à inscrição - 
175€ (50% do valor total do curso – 350€ (com  IVA incluído)) que poderá ser pago por 
transferência bancária ou numerário. Terá ainda que nos enviar, devidamente preenchida, a 
folha de informação para faturação (em anexo), para que seja emitida a fatura/ recibo do valor 
pago. Caso opte pela primeira opção deverá fazê-lo para o NIB 0045 5140 40279788759 86 ou 
o IBAN PT 50 0045 5140 40279788759 86 que consta na ficha de inscrição e informação de 
facturação e quando efetuar a transferência solicitamos que envie o comprovativo da mesma.
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ao índice



05. Seminário Halyomorpha halyis

Fonte: CFE/UC e Fitolab/IPN
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No âmbito do grupo operacional i9kiwi tem sido abordado a praga do percevejo asiático, que é 
considerado como um dos grandes desafios para a produção integrada de fruteiras. No âmbito 
deste GO foram criadas fichas de identificação e divulgação que tem sido partilhadas com a 
fileira do kiwi e que aproveitamos para divulgar igualmente pelas restantes fileiras, podendo ser 
consultadas em: https://i9kiwi.pt/?p=4952

No âmbito deste GO está-se ainda a promover um projecto de ciência cidadã mobilizando os 
agricultores para prospeção desta praga.

Através do Centro de investigação da Universidade de Coimbra (CFE/UC) irá ter lugar no 
próximo dia 25 de janeiro um  seminário com uma das maiores especialistas nestas área Lara 
Maistrello, como consta do descrito acima.
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https://i9kiwi.pt/?p=4952


06. A Frutitec chega a Lisboa em Março

Fonte: Exposalão Batalha
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De 22 a 24 de Março de 2019 iremos reunir, na FIL - Lisboa, uma grande diversidade de 
equipamentos, produtos e serviços relacionados com o setor:
Máquinas, Equipamentos, Produtos e Tecnologia para Fruticultura e Horticultura; Máquinas e 
equipamentos para: plantar, colher, limpar, pesar, calibrar, etiquetar, armazenar, transportar e 
conservar produtos hortícolas e frutícolas; Estufas; Sistemas de rega; Adubos/ Fertilizantes; 
Formação; Consultoria, entre outros.

Mais informação na página do certame aqui.

Em simultâneo irá decorrer para além da Expojardim, a URBANGARDEN - Feira Nacional de 
Ambiente Urbano. "Soluções para o ambiente urbano". Iremos reunir uma grande diversidade 
de equipamentos, produtos e serviços que se apresentam como soluções para a 
sustentabilidade urbana.

regressar
ao índice

http://exposalao.pt/displayFair/frutitec-fil
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M F

Fax

N.º de SIGO:

Ensino Secundário:

Residência

Documento de Identificação

COMPLEMENTO EM PROTEÇÃO DAS CULTURAS

Concelho

Nome completo

5.º Ano

Validade

Código Postal Local

Ensino Básico:

1º ciclo 4.º Ano

2 º ciclo 

Correio Eletrónico Telefone / Telemóvel

Assinatura

(1) Para efeitos de abrangência do Seguro de Acidentes de Trabalho. Alínea d), do número 2, do artigo 6.º, da Lei n.º 100/97 de 13 de Setembro.

Autorização da Entidade Patronal para a frequência da ação de formação (1):
No caso de Trabalhadores Independentes, devem possuir seguro de acidentes pessoais.

Responsável Contacto

Telefone Correio Eletrónico

Dimensão da Empresa -n.º trabalhadores: 1 a 9 10 a 49 50 a 249 + 250

Morada

Código Postal Local Concelho

Função
Identificação da Entidade 

Patronal/ Empresa

Outra Situação Outro 

Especificar

Atividade Profissional

3. Dados Profissionais
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o: Contrato Sem Termo

Trabalhador por Conta Própria Contrato a Termo

Trabalhador por Conta Outrem Estágio

Mestrado

Licenciatura

Doutoramento

6.º Ano
7.º Ano
8.º Ano

10.º Ano
11.º Ano

Pós-Universitário:3 º ciclo 

< 4 anos de escolaridade

2. Habilitações Académicas

12.º Ano

Bacharelato

Ensino Superior:

9.º Ano

Ações de Formação Profissional:

Sexo:

  Data de Nascimento Naturalidade Nacionalidade

1. Identificação Pessoal

Local de Realização

Misto

LOURES

Laboral

Pós-Laboral

Carga Horária Data de inicio
Data de fim

Horas
Área:

621.CPC
621

FORMAÇÃO PROFISSIONAL- DOSSIER TÉCNICO - PEDAGÓGICO

FICHA DE INSCRIÇÃO - FORMANDOS

Designação da Ação n.º: 001
Cod.:

FIF 001_2016
REV.001_17
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Sim Não

Sim Não

x
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x

Assinatura/s do/a Coordenador/a

6. Métodos e Critérios de Avaliação

Descritos no DOC.1_DTP_PROGRAMA DA AÇÃO

Informação e Parecer do/a  Coordenador/a da Ação e/ou do/a Responsável de Formação.

Documento de Identificação (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão, Passaporte ou Titulo de 

D
oc
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en
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N
ec

es
sá

rio
s

D
oc
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eg
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sCartão de Contribuinte/ NIF (Número de Identificação Fiscal)
Certificado de Habilitações/ Diploma descriminado
Curriculm Vitae
Boletim de Vacinas

O número de participantes é limitado a um máximo de 19. As inscrições serão consideradas pela ordem cronológica de chegada e no caso de excesso 
de candidaturas, será realizado um processo de seleção de formandos em conformidade com o regulamento interno de formação da TREEMWORLD . 
A realização da ação de formação está condicionada ao  mínimo de 10 inscrições.

Assinatura do/a Candidato/a

Autoriza a utilização dos dados deste questionário para uma eventual auscultação por parte da DGERT? (Direção 
Geral do Emprego e das Relações do Trabalho)  (assinale com um X )

Pretende ser informado sobre futuras ações de formação promovidas pela TREEMWORLD (assinale com um X)

Controlo Documental (entregar cópias)

De acordo com o Reg. (EU) 2016/679 de 27 de Abril sobre a proteção dos dados pessoais, tomei conhecimento e autorizo a utilização dos 
meus dados para efeito administrativo de atividade formativa da TREEMWORLD, Lda. nomeadamente, para tratamento informático, para 
apuramento estatístico e controlo da formação realizada e tratamento informático dos processos e da homologação, de apuramento 
estatístico e de acompanhamento da formação realizada a efetuar pela entidade certificadora Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR).

IBAN

Ao receber a comunicação de seleção, o participante deverá proceder ao pagamento de 50% do valor total do custo da ação afim de validar a sua 
participação. O cancelamento da inscrição, por parte do formando, pode ser feito até cinco (5) dias antes do início da formação sendo reembolsado a 
totalidade do valor pago.  Os cancelamentos efetuados após este período, dão origem ao pagamento de 50% do custo da ação, o qual se destina a 
compensar despesas administrativas efetuadas e prejuízos decorrentes de anulações de última hora.
O cancelamento da ação por parte da TREEMWORLD, será comunicado com a antecedência mínima de 24 horas, ou outro período de tempo 
previamente acordado com o participante, neste caso será reembolsado a totalidade do valor pago.

Será atribuído um Certificado de Formação Profissional a todos os participantes que frequentem 90% do total de horas da ação. Caso 
contrário será atribuído um Declaração de Participação.

Qualquer participante estará abrangido pelo regulamento interno de formação afixado no Centro de Formação e salas de formação da TREEMWORLD, 
sendo distribuídos os direitos e deveres na sessão de esclarecimento prévia ao início da ação.

PT 50 0045 5140 40279788759 86 NIB 0045 5140 40279788759 86

Considera-se Aprovado/a o/ a formando/a que obtenha uma classificação acima dos 10 valores, numa escala de 0 a 20 e uma 
assiduidade superior a 90% do número total de horas da ação de formação.

7. Condições de Frequência

Custo: 350 IVA incluido 

5. Métodos e Critérios de Seleção

Para esta ação serão utilizados os seguintes critérios de seleção estão indicados no DOC.1_DTP_PROGRAMA DA AÇÃO

Elevada Bastante Elevada

4. Motivo da Inscrição

Que importância tem para si a formação?

Fraca

Qual o motivo de inscrição nesta ação de formação?

Relativa

FIF 001_2016
REV.001_17



 

Ref.:

50

€

621.CPC

001

Cod.:

Data de fim 00-jan-00

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

INFORMAÇÃO FATURAÇÃO - FORMANDOS

Designação da Ação COMPLEMENTO EM PROTEÇÃO DAS CULTURAS n.º:

Área: 621

Laboral

Pós-Laboral Local de Realização LOURES

Carga Horária Horas Data de inicio 00-jan-00

Misto

1. Identificação Empresa/ Empresário/ Formando

Nome completo

Morada

Código Postal Local Concelho

2. Nome dos colaboradores a frequentar a ação

Contribuinte Telefone / Telemóvel

3. Dados Para Pagamento

Custo: 350 IVA incluido 

Assinatura 

IBAN PT 50 0045 5140 40279788759 86 NIB 0045 5140 40279788759 86

FIF 001_2016
REV.001_17



FORMAÇÃO HOMOLOGADA POR: 
 

 

 

 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS, PEDIDOS DO PROGRAMA E FICHA DE INSCRIÇÃO: 
 formacao@treem.pt  |    210 992 675  |  TELEMÓVEL  918 757 056/    918 757 358 | www.facebook.com/TREEmWORLD/ 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
INTRODUÇÃO À AÇÃO 

MÓDULO I – BOTÂNICA 

MÓDULO II - FISIOLOGIA VEGETAL 

MÓDULO III – AGROMETEOROLOGIA 

MÓDULO IV – FITOPATOLOGIA 

MÓDULO V – ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA 

MÓDULO VI – FITOFARMACOLOGIA 

MÓDULO VII - FRUTICULTURA / HORTICULTURA / VITICULTURA 

OBJETIVO ESPECÍFICO (COMPETÊNCIAS DOS FORMANDOS À SAÍDA 

DA FORMAÇÃO)   

REQUISITOS DOS PARTICIPANTES 
 
O NÚMERO DE PARTICIPANTES É LIMITADO A UM MÍNIMO DE 10 | 

FORMAÇÃO SUPERIOR NA ÁREA DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AFINS, 

CUJA FORMAÇÃO BASE NÃO DISPÕE DE UNIDADES CURRICULARES 

NA ÁREA DA PROTEÇÃO DAS CULTURAS | SEGURO DE ACIDENTES DE 

TRABALHO/ ACIDENTES PESSOAIS 

CERTIFICAÇÃO 
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E RESPETIVO REGISTO NA PLATAFORMA SIGO, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 474/2010 DE 8 JULHO 
 

DATAS E HORÁRIOS 
 
DIAS: 12, 16, 19, 23, 25, 26, 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: LOURES 

PREÇO 
€ 350 POR PARTICIPANTE (IVA INCLUÍDO À TAXA LEGAL EM VIGOR) 
 

COMPLEMENTO EM 

PROTEÇÃO  
DAS  

CULTURAS (50 H) 
OBJETIVOS  
 

 CAPACITAR OS PARTICIPANTES COM CONHECIMENTOS EM PROTEÇÃO DAS CULTURAS. 

FORMADORA 
 
ELSA VALÉRIO 
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