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01. Alteração da data da ação de formação HACCP básico

Fonte: COTHN

Por motivos de ordem logística, foi adiada a data da ação de formação em HACCP básico para o 
dia 4 de julho. Todas as condições mantém-se.

O sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (HACCP) tem na sua base uma 
metodologia preventiva, com o objetivo de poder evitar potenciais riscos que podem causar 
danos na saúde dos consumidores, através da eliminação ou redução de perigos, de forma a 
garantir que não estejam colocados, à disposição do consumidor, alimentos não seguros.

No final da ação de formação, os participantes ficarão habilitados a desenvolver, implementar e 
verificar Sistemas de Segurança Alimentar.

Esta ação conta com a parceria da CTIC.

Consulte o programa e as condições de inscrição no link. 

https://www.cothn.pt/article/678
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02. Balanço dos Citrinos

Fonte: COTHN

O COTHN-CC, e a ALGARORANGE vão organizar no dia 26 de junho em Loulé o Balanço dos 
Citrinos. O mesmo terá lugar no auditório do Nera entre as 14:30 e as 18:00.

Consulte o programa preliminar em anexo no final deste boletim.
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias
Pode inscrever-se neste .link

https://docs.google.com/forms/d/11WRmWnLOhxYLekJRHcDZD9UsErYyWaGoUrtL776GI-8/viewform?edit_requested=true


Fonte: ANIPLA

03. II Fórum Smart Farm - Mitos na Alimentação
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O Fórum “Mitos na Alimentação” tem como objetivo criar um espaço de informação pública 
sobre as boas práticas em matéria de segurança alimentar e produção sustentável de 
alimentos, cientificamente comprovadas e bons exemplos nestas matérias, desfazendo os 
mitos criados em torno da produção de alimentos e da alimentação.

O evento será realizado dia 18 de Junho de 2019 no Auditório 3 da Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa, entre as 09h30 e as 14h00, conforme programa provisório em anexo no 
final deste boletim.



Reunião conjunta dos Grupos de Trabalho IOBC-WPRS “Luta Biológica em cultivos protegidos, 
clima temperado” e “Luta Biológica em cultivos protegidos, clima mediterrâneo”

Pretendemos anunciar que a próxima reunião sobre "Luta biológica em Culturas Protegidas” 
associará as questões climáticas do clima temperado e mediterrâneo, sendo organizada 
conjuntamente pelos dois grupos de trabalho IOBC-WPRS correspondentes. 
Será realizada de 31 de agosto até a 3 de setembro de 2020 em Brest, França.

Esta reunião visa aumentar o intercâmbio de conhecimentos entre colegas do clima 
mediterrânico e temperado. Ele também oferece a oportunidade de visitar estufas de 
horticultura e vegetais numa das principais áreas de produção de efeito estufa da França, onde 
a luta biológica é a principal estratégia de controle de pragas.
Os temas a apresentar são:
• Novos inimigos naturais, novas pragas
• Suplementação Alimentar
• Papel da planta na MIP (resistência induzida e / ou genética, nutrição vegetal)
• Impacto da pesquisa: taxa de adoção do biocontrole (% de produtores usando, por que, 
porque não, abordagens econômicas)
• Micróbios (biopesticidas, bioestimulantes)

Para mais informações sobre a reunião: http://www.ctifl.fr/journee/IOBC-meeting-2020
Qualquer dúvida pode ser enviada para: laure.dreux@astredhor.fr

Siga este link para mais informações sobre as reuniões da IOBC: 
http://www.iobc-wprs.org/events/index.html

04. Reunião conjunta dos Grupos de Trabalho IOBC-WPRS
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Fonte: Astredhor

http://www.ctifl.fr/journee/IOBC-meeting-2020
mailto:laure.dreux@astredhor.fr
http://www.iobc-wprs.org/events/index.html


05. Legislação nacional: Critérios de seleção e aquisição de 
      produtos alimentares
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Fonte: Diário da República

Em anexo no final deste boletim vai poder consultar a legislação relativa aos critérios de seleção 
e aquisição de produtos alimentares.



06. Listagem dos produtos fitofarmacêuticos autorizados para 
      venda em Portugal
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Fonte: COTHN

Disponibilizamos neste , a listagem dos produtos fitofarmacêuticos autorizados para venda link
em Portugal – listagem actualizada a 29/05/2019.

https://drive.google.com/open?id=1c9_yMjBVndOBqkzn6GViPKXcQ523G-ih


Balanço 
dos

Citrinos

14.00 – Receção dos participantes

14.15 – Sessão de boas vindas 

              José Oliveira (Presidente da Direção da AlgarOrange)

              Carmo Martins (Secretária Geral do COTHN-CC)

              Pedro Valadas Monteiro (Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve)*

14.30 – Apresentação da AlgarOrange

              Sílvia Neves (AlgarOrange)

14.50 – Alterações climáticas na região do Algarve e as consequências para a produção agrícola

              Álvaro Silva (IPMA) 

15.10 – Balanço da Campanha dos Citrinos

              José Oliveira (AlgarOrange)

15.30 – Debate 

16.00 – Coffe-break

16.20 – Rega de precisão

              Ricardo Braga (ISA) 

16.40 – A fitossanidade na cultura dos citrinos

              Celestino Soares (DRAPALGARVE)

17.00 – Utilização de produtos fitofarmacêuticos: os constrangimentos sentidos pela produção

              David Ferreira (AlgarOrange)

17.20 – Debate

17.50 – Encerramento

Programa:

Patrocínio:

26 JUN

Inscrições
gratuitas
aqui

https://drive.google.com/open?id=11WRmWnLOhxYLekJRHcDZD9UsErYyWaGoUrtL776GI-8


Sustentabilidade na produção agrícola

18 Junho
Gulbenkian

Registo dos convidados

Boas Vindas - Direção Anipla

“Mitos na Produção de alimentos”
José Miguel Mulet (Bioquímico)

“Mitos na Alimentação”
Vitor Hugo Teixeira (Nutricionista)

Debate
Moderadora: Isabel Martins (Vida Rural)
Oradores: Distribuição Agrolimentar*, Ana Filipa Claro (Direção Geral do 
Consumidor), João Veloso (Agricultor), J. M. Mulet (Bioquímico), Luís 
Antunes (Anipla) e Vitor Hugo Teixeira (Nutricionista).

Almoço nas instalações da Gulbenkian com exposição de produtos agrícolas

09h30 / 10h00

10h00 / 10h10

Programa Provisório 

10h10 / 10h30

10h30 / 10h50

10h50 / 12h30

12h30 / 14h00

*Orador não confirmado



 

Joint meeting of the IOBC-WPRS Working Groups 

 

“Integrated control in protected crops, Temperate climate” 

“Integrated control in protected crops, Mediterranean climate” 

 

Brest, France | August 31st – September 3rd, 2020 

 

First Announcement 

Paris, May 28, 2019 

Dear colleagues,  

We are very happy to announce that the next meeting on "Integrated Control in Protected Crops” 

will associate Temperate and Mediterranean climate issues, being jointly organized by the two 

corresponding IOBC-WPRS working groups. It will take place from the 31st of August until the 3rd 

of September in Brest, France. 

We aim for a meeting with high quality talks on all aspects of integrated pest control in greenhouse 

and protected crops, from theory to practice. We will have a Grower Interaction Session and a 

choice of excursions to some greenhouse in the region. There will be ample room for discussion 

and interaction with representatives from academia and industry while enjoying everything the 

Brest region has to offer. 

This meeting aims to increase the exchange of knowledge between colleagues from 

Mediterranean and Temperate climate. It also gives the opportunity to visit horticulture and 

vegetable greenhouses in one of France’s main greenhouse production areas where biocontrol is 

the major pest control strategy.  

The prospective themes are: 

 New natural enemies, new pests 

 Food supplementation 

 Role of the plant in IPM (induced and/or genetic plant resistance, plant nutrition) 

 Research impact: adoption rate of biocontrol (% growers using, why, why not, economic 

approaches) 

 Microbes (biopesticides, biostimulants) 
 

Follow this link for more information on the meeting: http://www.ctifl.fr/journee/IOBC-meeting-

2020/ 

Any questions can be addressed to: laure.dreux@astredhor.fr 

Follow this link for more information on IOBC meetings: http://www.iobc-

wprs.org/events/index.html 

 

Save the date. We look forward to welcome you to Brest.  

 

Kind regards, 

 

Bruno Gobin, Temperate climate Working Group Convenor 

Carmelo Rapisarda, Mediterranean climate Working Group Convenor 

Laure Dreux, Local organiser 

http://www.ctifl.fr/journee/IOBC-meeting-2020/
http://www.ctifl.fr/journee/IOBC-meeting-2020/
mailto:laure.dreux@astredhor.fr
http://www.iobc-wprs.org/events/index.html
http://www.iobc-wprs.org/events/index.html
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