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Fonte: COTHN

O dia 26 de Junho de 2017 ficará para história da Agricultura Portuguesa pelo consenso alcançado entre 
entidades públicas e privadas em torno da ideia de que Portugal precisa de reduzir a sua dependência do 
exterior em matéria de semente certificada. O futuro dependerá do investimento que o país for capaz de 
realizar em melhoramento vegetal e da estreita articulação entre os obtentores e os utilizadores finais da 
semente para responder aos desafios do mercado e do consumidor.

Esta é, em linhas gerais, a conclusão do seminário realizado no Centro de Negócios Transfronteiriço de Elvas, 
onde se comemoraram os “80 anos de semente certificada em Portugal”, os “75 anos de melhoramento vegetal 
em Portugal” e os 35 anos da ANSEME, com a presença de algumas centenas de pessoas. 

Uma coorganização da Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes (ANSEME), da Direção-
Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV).

Mais informações no anexo no final deste boletim.

NOTA DE IMPRENSA: 
Semente nacional certificada 
é o caminho para valorizar 
a agricultura portuguesa
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Promovido pelo  The Berry Project irá ter lugar um curso “Riscos climáticos aplicados à agricultura” destinado a 
qualificar quem trabalha ou tem ligações com a agricultura a estar apto a responder a diversos problemas 
relacionados com impactos de situações adversas de tempo e clima e da variabilidade climática nas culturas. 

Para saber mais pode consultar o documento em anexo no final deste boletim e consultar a página:

O Curso vai decorrer 08 a 17 de Novembro de 2017, numa zona central de Coimbra, no seguinte endereço:
- Torre Arnado, na Rua João de Ruão,nº12-8ºPiso,3000-229 Coimbra.

 
https://www.theberryproject.org/

Índice
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Curso “Riscos climáticos 
aplicados à agricultura”
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A 29 de junho de 2017, foi confirmada pelos serviços fitossanitários espanhóis, a primeira deteção de 
Xylella fastidiosa no território continental de Espanha, em Alicante na Região Autónoma de Valência.

Esta deteção ocorreu num pomar de amendoeiras de cerca de meio hectare, com mais de 30 anos,na 
sequência da informação prestada pelo proprietário de observação de uma quebra anormal da produção e 
de necroses (queimaduras) nas folhas.
De acordo com a informação da autoridade fitossanitária espanhola, estão a ser tomadas as medidas de 
erradicação previstas na legislação comunitária em vigor, incluindo a aplicação de tratamentos inseticidas 
contra os potenciais vetores da bactéria no pomar e na zona circundante,
a destruição das plantas infetadas, a delimitação da área afetada e de uma zona tampão de 10km de raio 
com prospeção intensiva das culturas aí existentes, maioritariamente nespereiras, oliveiras, citrinos e 
amendoeiras. 
As plantas presentes nos viveiros e centros de jardinagem localizados a menos de 10 km foram 
imobilizados, serão testadas e feito o levantamento dos movimentos de material vegetal desses locais nos 
últimos 3 anos.

Consulte o Ofício Circular no link:
http://www.cothn.pt/publicfiles/ppdbfjwe7rgetesczlinh8xsl4vejcpjv5q8cact.pdf

Índice

Fonte: dgav

Ofício circular n.º 16/2017 - focos 
de Xylella fastidiosa em Espanha
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O Município das Caldas da Rainha irá realizar o evento Frutos 2017 de 18 a 27 de agosto. A 29º edição da Feira 
terá lugar no Parque D. Carlos I, com o objetivo de aumentar a competitividade do setor agrícola, divulgar e 
promover os produtos hortofrutícolas. Além de uma montra da produção e das tecnologias associadas ao setor, 
pretende divulgar produtos hortofrutícolas e estimular negócios. Esta edição terá diversas atividades desde a 
produção agro-alimentar, a sessões temáticas que abordarão temas de interesse para o sector hortofruticola 
e para o público em geral, à maquinaria, ao showcooking, ao artesanato, à presença de associações e institutos 
de promoção regional e nacional, aos espetáculos musicais, entre outras, que proporcionarão oportunidades 
de negócio.

Os programas das Sessões temáticas, confirmadas, já está disponível. A inscrição é gratuita  mas deverá efectuar a 
sua inscrição através do    

Existem outras sessões previstas, que decorrerão nos dias 22, 23 e 24 de agosto das 17:30 às 18:30  com o objectivo 
de promover a criação de circuitos de produção locais, assim como a sua comercialização e divulgação de modo a 
potenciar o território e a empregabilidade. Estão sessões estão  integradas no trabalho que Santa Casa da 
Misericórdia das Caldas da Rainha desenvolve no CLDS 3G (Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª Geração) 
projeto desenvolvido no Centro de Recursos Comunitário.

No dia 27 de agosto teremos ainda uma sessão dedicada ao Modo de produção biológico das 16:00 às 18:30 h, 
com o objetivo de informar e divulgar o modo de produção biológico e de troca de experiências.  

Brevemente, serão disponibilizados esses programas pelo que deverá consultar a página da FF2017 em

link

www.cothn.pt
 

http://www.feiradosfrutos.pt/   e a do COTHN em para mais informações.

Fonte: COTHN

Sessões Temáticas, Feira dos Frutos,
Caldas da Rainha, 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1aOp4bLSfHlZduHwdKZCgZPY3DnOK0_Khcn_6r44xpPvzng/viewform
http://www.cothn.pt
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O prazo para envio de comunicações (orais e painéis) para o evento da Proteção das Plantas 2017 Foi alargado 
para o dia 31 de julho de 2017. Se está interessado(a) em participar neste evento consulte as condições para a 
submissão de comunicações na página:
http://pdp2017.webnode.pt/submissao-de-comunicacoes/

Áreas temáticas para as comunicações:

Tema 1 - Alterações climáticas e inimigos emergentes.
                Prospeção e controlo de organismos de quarentena.

Tema 2 - Interações agente patogénico - hospedeiro.
                Diagnóstico; Epidemiologia e modelação; Diversidade e patogenicidade; Mecanismos de resistência.

Tema 3 - Relações tritróficas: planta-praga-auxiliares.
                Bioecologia; Limitação natural de pragas e conservação; Infraestruturas ecológicas.

Tema 4 - Inovação e tecnologia na Proteção das Plantas.
                Agricultura de precisão e Proteção das Plantas; Novas soluções no combate aos inimigos das culturas;      
                Tecnologias inovadoras para deteção, diagnóstico e monitorização de pragas e doenças; Introdução de  
                novos auxiliares em Portugal; Conservação e serviços do ecossistema.

Tema 5 - Proteção das Plantas, Referenciais de Qualidade e Mercados.
                Circuitos curtos de comercialização: oportunidades e desafios para a Proteção das Plantas;
                A Proteção das Plantas pós Lei 26.

Índice

Fonte: COTHN

Submissão de comunicações: 
Alargamento de prazos
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Na sequência do embargo aos produtos agrícolas europeus imposto pela Rússia em 2014, a União Europeia 
anunciou o reforço em 70 milhões de euros das medidas já existentes para apoiar os agricultores afectados 
por estas restrições.

Os produtores que não encontrem mercado para os seus frutos, nomeadamente, ameixas, peras, maçãs, 
laranjas, cerejas, entre outros, e os escoem através de instituições de solidariedade social ou os utilizem para 
alimentação animal, compostagem, ou outras aplicações, podem reclamar o apoio.

No total, são elegíveis para este apoio  162.690 toneladas de frutas provenientes de 12 Estados-membros. 
Dessas, 935 t de peras e maçãs poderão ser de origem nacional.

Os preços pagos pela fruta são definidos pela Comissão Europeia e variam sempre de acordo com o seu 
destino, ou «distribuição livre» ou «outros destinos».   No caso das maçãs, o preço oscila entre os 0,13 euros 
por quilograma (€/kg) e os 0,17€/kg. Nas peras, entre os 0,16 €/kg e os 0,24 €/kg. As mais bem pagas são as 
cerejas, cujo preço oscila entre os 0,32€/kg e os 0,48€/kg.

A Comissão Europeia explica em comunicado que «grande parte da produção afectada pelo embargo russo já 
foi redireccionada para mercados alternativos e que os preços já estabilizaram. Contudo, como as culturas 
permanentes têm mais dificuldades em adaptar-se, estas novas medidas são especialmente desenhadas para 
apoiar o sector».

Índice

Fonte: Frutas, Legumes e Flores

Embargo russo: 70 M€ para apoiar 
agricultores europeus
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O I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura (CLBHort 2017), que decorrerá em Lisboa, de 1 a 4 de Novembro de 
2017, é uma organização da Associação Portuguesa de Horticultura (APH) em parceria com a Associação 
Brasileira de Horticultura, Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa (ISA – Lisboa), Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo e outras instituições relevantes  
Portuguesas e Brasileiras. O CLBHort 2017 tem apoio de empresas públicas e privadas ligadas a ambos países.

O CLBHort 2017 tem como tema a “Inovação ao Serviço dos Negócios” e será um fórum aberto a investigadores, 
técnicos e empresários dos diferentes ramos da Horticultura (entendida em sentido lato), a trabalhar em 
Portugal, no Brasil e em todos os outros países de língua oficial portuguesa (CPLP).

O Congresso aposta na ligação entre a pesquisa e a inovação, que é o motor do desenvolvimento na Nova 
Horticultura, criadora de valor, baseada no conhecimento e na sustentabilidade, em que a competitividade 
depende cada vez mais da capacidade de inovação. Para isso contamos com o envolvimento de investigadores e 
parceiros empresariais envolvidos na organização deste evento, com o objetivo de criar uma plataforma de 
translação do conhecimento voltada para os seus utilizadores e para a fileira em geral.

Espera-se que o CLBHort 2017 seja o início de um ciclo de encontros dedicados à cooperação técnico-científica 
entre empresários e cientistas de língua portuguesa, utilizando as novas tecnologias de informação, com o 
objetivo de melhorar o desempenho da indústria hortícola dos nossos países e aumentar a sua competitividade a 
nível internacional.

Mais informações na 3ª circular em anexo e na página do evento em: http://clbhort2017.com/

Fonte: APH



      Nota de Imprensa 

Lisboa, 03 de Julho 2017 

Semente nacional certificada é o caminho para valorizar a agricultura portuguesa 

O dia 26 de Junho de 2017 ficará para história da Agricultura Portuguesa pelo consenso alcançado 
entre entidades públicas e privadas em torno da ideia de que Portugal precisa de reduzir a sua 
dependência do exterior em matéria de semente certificada. O futuro dependerá do investimento que o 
país for capaz de realizar em melhoramento vegetal e da estreita articulação entre os obtentores e os 
utilizadores finais da semente para responder aos desafios do mercado e do consumidor. 

Esta é, em linhas gerais, a conclusão do seminário realizado no Centro de Negócios Transfronteiriço de Elvas, 
onde se comemoraram os “80 anos de semente certificada em Portugal”, os “75 anos de melhoramento vegetal 
em Portugal” e os 35 anos da ANSEME, com a presença de algumas centenas de pessoas. Uma coorganização da 
Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes (ANSEME), da Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária (DGAV) e do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV). 

De acordo com estimativas apresentadas pela ANSEME, o valor do mercado das sementes em Portugal ascende 
a 95 milhões de euros/ano, 1,34% do mercado europeu, representando 10 vezes mais em valor de produção 
agrícola e 100 vezes mais em valor de produção agrícola após transformação. No entanto, grande parte do 
valor diretamente gerado pela venda de semente reverte para obtentores de sementes sedeados fora de 
Portugal. 

António Sevinate Pinto, presidente da ANSEME, deu o exemplo dos cereais (exceto milho), a fileira na qual 
Portugal detém maior número de variedades nacionais, mas que ainda assim importa mais de metade da 
semente, estimando-se em 30 de milhões euros/ano o valor pago em royalties e compra de variedades 
estrangeiras.

«O setor das sementes em Portugal está dinâmico, responde aos seus compromissos e encara os desafios, mas é 
preciso manter e reforçar o melhoramento vegetal com objetivos claros para reduzir a nossa dependência do 
exterior, respondendo às exigências de qualidade do mercado e aos desafios das alterações climáticas», afirmou o 
presidente da ANSEME, apelando a todas as partes envolvidas para «cerrar fileiras em prol da dinamização 
deste setor» e, em concreto, ao poder político para adotar «políticas públicas que incentivem a produção e a 
utilização de semente nacional certificada», concluiu.  

Semente certificada = garantia de qualidade 

A semente certificada é obtida num sistema de produção oficialmente controlado, que permite disponibilizar ao 
agricultor as mais-valias do melhoramento vegetal. Usar semente certificada é importante porque esta garante 
identidade varietal, assegura um grau de pureza e de germinação elevados, bem como a isenção de pragas e 
doenças. 

A ANPOC- Associação Nacional dos Produtores de Cereais fez as contas e concluiu que produzir um hectare de 
cereal com semente certificada fica mais barato do que produzir o mesmo hectare com semente não certificada, 
considerando o custo inicial de ambas as sementes, o custo associado ao trabalho de limpeza e armazenamento 
da semente para segunda sementeira (não certificada) e as perdas de rendimento inerentes às falhas de 
germinação desta última. Assim: 58€/ha (semente certificada), 68€/ha (semente não certificada) e 100€/ha 
(semente não certificada e não limpa). «O uso de semente certificada é um passo muito importante, bem como o 
uso de variedades melhoradas definidas em concertação por toda a fileira (melhorador, agricultor e indústria)», 
defendeu José Maria Rasquilha, diretor da ANPOC. 

Paula Carvalho, sub-diretora-geral da DGAV, recordou a evolução positiva do uso de semente certificada em 
cereais de Outono-Inverno em Portugal, dando o exemplo da cevada dística para transformação em malte, 
usado na produção de cerveja. Na campanha 2015-2016 foram utilizadas 2.000 toneladas de semente 



certificada, o que corresponde a 71% do total de semente de cevada utilizada em Portugal. Lembrou ainda o 
caso do arroz, que pela primeira vez tem duas variedades nacionais – a Ceres e a Maçarico - em multiplicação 
pré-base, que estarão prontas a usar pelos orizicultores portugueses já na próxima campanha. Esta responsável 
aludiu ainda à necessidade de revisão da legislação comunitária sobre semente certificada, uma vez que o setor 
se rege por diretivas que datam dos anos 60. 

Por parte da indústria, João Paulo Mendes, da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja, reconheceu os 
benefícios da semente certificada, nomeadamente, quando o melhoramento vegetal é realizado em articulação 
com as necessidades dos agricultores e da indústria. A Lista de Variedades Recomendadas publicada 
anualmente por esta associação, e que resulta de um trabalho conjunto com a ANPOC e o INIAV, «tem trazido 
benefícios à indústria, nomeadamente, na diminuição de problemas no processo de transformação da cevada em 
malte (…) e notamos que as variedades melhoradas estão a demonstrar melhor comportamento perante a seca do 
que as convencionais». 

O pão rústico produzido exclusivamente com variedades de cereais do Alentejo, à venda nos supermercados 
Continente, foi outra das iniciativas apontadas como exemplo a replicar  na valorização da produção nacional. 
José Luís Lopes, presidente da ANPROMIS- Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo, indicou ainda 
o caso da marca “Porco.pt”, lançada este mês de Junho, que visa diferenciar e promover a carne de porco
nacional. «Esta marca tem um caderno de encargos, que no futuro pode vir a incluir a exigência de alimentar os 
animais exclusivamente com cereais produzidos em Portugal», afirmou. 

O colóquio celebrou os 75 anos de melhoramento vegetal em Portugal, área na qual o polo do INIAV de Elvas 
(ex-Estação Nacional de Melhoramento de Plantas de Elvas) teve um papel primordial. Coube a 
Benvindo Maças, Diretor da Unidade Estratégica de Biotecnologia e Recursos Genéticos e investigador do 
INIAV e coordenador do polo de Elvas, recordar o trabalho desenvolvido nesta unidade de I&D ao longo de 75 
anos.  
Alguns dos “momentos altos” da Estação foram a obtenção da primeira variedade portuguesa de trigo duro – a 
“Amarelejo”, em 1958; a seleção de aveias de uma coleção de origem argentina, na década de 70, que 
permitiu aumentar as produções cerca de 7 vezes (330kg/ha para 2330 kg/ha); a seleção dos primeiros 
genótipos de triticale com interesse agronómico, em colaboração com o Centro Internacional de 
Melhoramento do Milho e Trigo e, nas décadas de 80 e 90, a obtenção das variedades de triticale “Barba”, 
“Fronteira” e “Alter”. Nas espécies forrageiras, destaque para a obtenção das cultivares de trevo subterrâneo 
“Maral” e “Resal”, na década de 40, e que ainda hoje são usadas por toda a Europa e nas leguminosas para 
grão, a obtenção de variedades de gão-de-bico resistentes ao frio e à Ascochyta  Rabiei  (raiva), nos 
anos 80, e que são hoje uma componente fundamental da alimentação mundial.  

O futuro dependerá da aposta em recursos humanos e financeiros para levar a bom porto os projetos que estão 
a germinar no polo do INIAV de Elvas, como a variedade de feijão-frade “Fradel”, adequada a mecanização total; 
as variedades melhoradas de lentilhas e de ervilhas proteiginosas (resistentes ao oídio e à acama), entre outras. 
«Temos a responsabilidade de criar variabilidade genética no futuro e de obter novas variedades adaptadas às 
alterações climáticas e aos sistemas de produção mais intensiva», rematou Benvindo Maçãs.  

Na sessão de encerramento estiveram presentes o Diretor-geral da DGAV, Fernando d’Almeida Bernardo, e o 
Ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, que se comprometeu com o apoio ao relançamento da produção 
de cereais em Portugal. O primeiro passo foi dado com a publicação, a 26 de Junho, de um Despacho que cria 
um grupo de trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura, a ANPOC e a ANPROMIS para dinamizar a 
produção de cereais em Portugal. 



   

Curso Riscos Climáticos Aplicados à Agricultura  

 
 

Porquê investir neste curso? 

Porque a agricultura é uma atividade altamente dependente de fatores de tempo e 

clima e só através da formação especializada será possível qualificar os agricultorese e 

técnicos agrícolas a estarem aptos a responderem aos diversos problemas relacionados 

com impactos de situações adversas de tempo e clima e da variabilidade climática nas 

culturas.  

Quem organiza: The Berry Project fundado pelo   Meterorologista Consultor Sénior  

Sérgio Ferreira . É uma marca que enquadra uma iniciativa que tem como objectivo 

melhorar o nosso conhecimento sobre o funcionamento do Sistema Climático para 

saber como agir. A primeira iniciativa do The Berry Project é o curso “Riscos 

climáticos aplicados à agricultura.”  

Tipo: Curso de especialização de curta duração – 50H. 

A data de início do curso sofreu uma alteração para estar mais ajustada ao período em 

que os Agricultores e Técnicos Agrícolas têm maior disponibilidade. Assim, a nova data 

passou para 08 a 17 de Novembro de 2017. 

O curso vai decorrer numa zona central de Coimbra, com o seguinte endereço: - Torre 

Arnado, na Rua João de Ruão,nº12-8ºPiso,3000-229 Coimbra (próximo de Hotéis, 

restaurantes e comércio).  



   

Serão Formadores  o  Eng. Luís Domingues , Especialista  Sénior em aquisição 

automática de dados e o Prof. Orivaldo Brunini, Engenheiro Agrónomo com 

Doutoramento (PhD) em Agrometeorologia, sendo um Especialista Sénior ligado ao 

Instituto Agronómico de Campinas, Brasil.  

Relativamente ao Programa do curso a organização manifesta a completa abertura 

para incorporar outros tópicos que sejam atempadamente sugeridos. 

As inscrições estão abertas havendo benefícios significativos, para quem fizer a 

inscrição no âmbito do Super Early Bird que vai decorrer até 08 de Agosto de 2017. 

Quer saber mais, veja em:  https://www.theberryproject.org/. 

Contactos: Sérgio Ferreira – Meteorologista consultor Sénior 

                      E mail: sfconsultoria@gmail.com           Telefone: +351 92 924 96 64  

https://www.theberryproject.org/


Patrocínio
Bronze
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