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01 . Workshop sobre rega em hortofrutícolas
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Teve ontem lugar o workshop sobre Rega em Hortofrutícolas organizado pelo COTHN no 
âmbito do VII congresso de rega e drenagem organizado pelo COTR em Monte Real.
Neste workshop foram realizadas 4 comunicações que versaram as seguintes culturas: pêra 
rocha, pêssegos e tomate de indústria.
A comunicação sobre a cultura da pêra rocha teve a cargo do eng. João Azevedo da APAS. 
Nesta comunicação que teve por base estudos feitos pelo mesmo, concluiu-se que a pêra 
rocha numa estratégia de rega deficitária otimizada obtem-se maior rendimento uma vez que 
se consegue melhorar o brix e o próprio calibre.
A comunicação sobre a cultura do pessegueiro a cargo da prof.ª Teresa do Paço do ISA versou 
vários estudos sobre a definição de Kc e Ks para a cultura em diferentes regiões. Fez ainda a 
apresentação dos resultados da rega deficitária nesta cultura alertando que se deve ter 
cuidado com esta abordagem uma vez que os resultados cumulativos desta estratégia ao longo 
do tempo podem ter resultados prejudiciais.
A apresentação realizada pela prof.ª Isabel Alves do ISA foi sobre o tomate de indústria.  
Nesta apresentação,  que resultou de um trabalho de mestrado, concluiu-se que a estratégia 
de rega deficitaria deve ser aplicada apenas no final do ciclo e que melhora o brix, mesmo 
diminuindo alguma produção, mas que no final se reverte num maior rendimento para o 
produtor.  Apresentou igualmente os Kc e Ks da cultura tendo em conta a taxa de cobertura do 
solo pela mesma.
A ultima comunicação foi realizada pela eng.ª Inês Vinagre e abordou o projeto By Drop que 
tem como objetivo a integração otimizada de informações para uma gestão eficiente ao nível 
da rega e da própria exploração agrícola dos associados da TORRIBA.  Foi apresentado o 
exemplo da rega em tomate e como esta abordagem permitiu ao agricultor ter uma percepção 
exata da sua rega e como otimizá-la.
Durante a sessão foram realizadas questões pelos participantes o que tornou este workshop 
bastante participativo.

O COTHN expressa, mais uma vez o agradecimento aos oradores.

Fonte: COTHN
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02 .Jovens agricultores: mais €43 milhões em novo concurso

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, anunciou esta quarta-feira, em Lisboa, que o Governo 
vai abrir um novo concurso para jovens agricultores, dotado com 43 milhões de euros.

Apesar de não adiantar mais pormenores, o governante, que falava durante uma audição 
parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar, referiu que o concurso será aberto em julho.

Durante a segunda ronda de intervenções, Capoulas Santos foi questionado sobre os atrasos 
verificados no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), justificando a demora 
com o número de candidaturas excecionais recebidas devido aos incêndios.

«Entraram no PDR 48 mil candidaturas, só as excecionais [relativas aos incêndios] foram 25 mil, que 
foram passadas à frente e que já estão encerradas. Estamos, por isso, a tratar dos atrasos do 
programa», sublinhou. 

Fonte: Agrotec
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03 .Itália debate projeto sobre “otimização de culturas hortícolas para agricultura
       biológica”

O recém-iniciado projeto Europeu BRESOV (Breeding for Resilient, Efficient and Sustainable Organic 
Vegetable Production – Melhoramento para uma Produção Hortícola Biológica Resiliente, Eficiente e 
Sustentável) tem como objetivo melhorar a competitividade de três culturas hortícolas importantes 
(brócolos, feijão e tomate) em cultura biológica e sustentável.

Com as alterações climáticas e uma população mundial em rápido crescimento, estimada em 9 mil 
milhões em 2050, a humanidade enfrenta o sério desafio de aumentar a produção de alimentos em 
pelo menos 70%.
A visão do projeto BRESOV é enfrentar este desafio explorando a diversidade genética existente em 
três das culturas hortícolas economicamente mais importantes e pertencentes a famílias botânicas 
diferentes (Brassicaceae, Fabaceae, Solanaceae).
O objetivo geral do consórcio é incrementar a tolerância das plantas a stresses bióticos e abióticos e 
selecionar variedades adaptadas a exigências específicas em produção biológica e com baixos 
inputs.

Para alcançar os objetivos propostos a equipa de investigação usará técnicas modernas para explorar 
a diversidade genética natural existente em cada uma das culturas a qual será posteriormente 
utilizada para a seleção e o melhoramento para características de resiliência em sistemas de 
agricultura biológica usando rotações anuais.
As novas linhas provenientes dos programas de melhoramento serão testadas quanto à sua 
eficiência quando cultivadas sob stresses hídrico, de temperatura e de azoto, bem como a resistência 
a pragas e doenças. Além disso, serão avaliadas outras características importantes para o 
consumidor como o sabor, a aparência e o comportamento pós-colheita.

Oficialmente as atividades do projeto terão início com a primeira reunião a realizar na Universidade 
de Catania, Itália, de 25 a 27 de junho de 2018.
No âmbito deste projeto, os estudos na UTAD irão incidir sobre o comportamento de 
linhas/variedades de brócolos em modo biológico e o efeito de stresses na qualidade.

O projeto BRESOV tem, para os próximos quatro anos, um orçamento total de 5,96 milhões de euros 
provenientes do atual Programa-Quadro de Investigação da Comissão Europeia Horizonte 2020 e 1 
milhão de euros (no total) da Fundação Nacional de Investigação da Coreia do Sul (NRF) e do 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MOST) Chinês.

Fonte: Agronegócios
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04 .Orçamento da UE: a Comissão propõe o mais ambicioso programa de 
       investigação e inovação

Para o próximo orçamento da UE a longo prazo 2021-2027, a Comissão propõe 100 mil milhões de 
euros para investigação e inovação.
Um novo programa - Horizon Europe - basear-se-á nos resultados e no sucesso do anterior programa 
de investigação e inovação (Horizonte 2020) e manterá a UE na vanguarda da investigação e 
inovação mundiais. Horizon Europe é o mais ambicioso programa de pesquisa e inovação de todos 
os tempos.
O vice-presidente da Comissão, Jyrki Katainen, responsável por Emprego, Crescimento, 
Investimento e Competitividade, afirmou que “Investir em investigação e inovação está a investir no 
futuro da Europa. O financiamento da UE permitiu que equipas de vários países e disciplinas 
científicas trabalhassem em conjunto e fizessem descobertas inimagináveis, tornando a Europa num 
líder de classe mundial em investigação e inovação. Com a Horizon Europe, queremos aproveitar 
este sucesso e continuar a fazer uma diferença real na vida dos cidadãos e da sociedade como um 
todo ”.
Carlos Moedas, Comissário para a Investigação, Ciência e Inovação, acrescentou: "O Horizonte 2020 
é uma das maiores histórias de sucesso da Europa. O novo programa Horizon Europe é ainda mais 
ambicioso. Queremos aumentar o financiamento do Conselho Europeu de Investigação para reforçar 
A liderança científica global da UE e a reconquista dos cidadãos, definindo novas missões ambiciosas 
para a investigação da UE. Estamos também a propor um novo Conselho Europeu da Inovação para 
modernizar o financiamento de inovações inovadoras na Europa.

Fonte: AREFLH
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05 .Economia circular: usando resíduos de tomate para criar papel e muito mais

Ted Duijvestijn e os seus irmãos são produtores de tomate holandeses que estão construindo uma 
economia circular em torno de seus negócios. "Nós usamos tanta embalagem de papel que parecia 
certo fazer nosso próprio papel graças às fibras das folhas de nossas plantas de tomate." Os 
produtores também estão testando: bioplásticos de suco de tomate, tapenades feitos de produtos 
não vendidos, produção de energia geotérmica e reciclagem de água.

A economia circular está ganhando terreno na horticultura. Ted Duijvestijn, um produtor de tomate 
holandês em Pijnacker (Oostland), gostava de maximizar a utilização de resíduos e aumentar a 
eficiência dos recursos. Ele partilha a sua visão inovadora: “Estamos no caminho para uma economia 
circular na qual a sustentabilidade e a inovação social desempenham um papel fundamental. É muito 
importante nos concentrarmos nesse futuro, e temos que começar agora”. Sempre em colaboração  
com diferentes produtores, indústria, investigadores e estudantes em universidades.

Fonte: AREFLH
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