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O COTHN e a Hidrosoph em parceria com a FNOP, convidam V. Exa. a participar no Workshop – 
Gestão de Rega Eficiente em Fruteiras, a realizar no próximo dia 14 de Março de 2018 nas 
instalações do COTHN (Coordenadas 39 548396 ̊; -8967483 ̊ ).

Este Workshop destina-se essencialmente a técnicos e visa a actualização de conhecimentos 
teórico-práticos e análise de estudos caso sobre Gestão de Rega em Fruteiras.
 
As inscrições estão limitadas a 20 participantes, sendo apenas consideradas após o envio do 
respectivo comprovativo de pagamento para  vitor.paulino@cothn.pt

O acesso à plataforma das inscrições pode ser feito através da hiperligação instalada no pdf 
do programa em  que pode aceder em anexo no final do boletim.“Inscrições aqui”

Fonte: COTHN
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Fonte: Cooperativa Agrícola de Alcobaça

Formação Financiada:
- Fertilização (25h)
- Controlo Fitossanitário (25h)
- Apicultura (75h)
- Aplicação produtos Fitofarmacêuticos (50h)
- Atualização em Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (25h)
- Higiene e Segurança Alimentar (25h)

Podem-se realizar outras formações dentro da área agrícola, desde que exista o nº 
mínimo de formandos para constituir turma.

Formação Não Financiada:
- Conduzir e Operar o Trator em Segurança (35h) – Formação obrigatória para 
  quem conduz o trator com carta de condução
- Movimentação e Operação de Empilhadores (16h)

Para mais informações contactem:
e-mail joana.calisto@coopalcobaca.pt, telemóvel 918 925 700

02 . Oferta formativa da Cooperativa Agrícola de Alcobaça
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Vai ter lugar no próximo dia 20 de fevereiro na Golegã, mais precisamente na Agrotejo, 
situada no largo da Imaculada Conceição uma ação de demonstração sobre o projeto 
MaisSolo. Conheça o programa abaixo e inscreva-se.

09:30 Receção dos participantes (Agrotejo)
09:45 Apresentação do GO Maissolo 
                  Ana Paula Nunes (COTHN)
10:00 Implementação da cultura de cobertura e campos piloto

Enquadramento e objetivos
                  Artur Amaral (ESAS) 

Seleção e adequação de espécies 
                 Ana Barradas & João Pedro Pereira (Fertiprado)

Campos Pilotos: Soc. Agrícola S. João de Brito e Herdade Quinta do Manique
                  Susete Matos (Agromais) e Lurdes Almeida (Torriba)

10:40 Visita aos campos de demonstração
13:00 Encerramento

Fonte: COTHN
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Relembramos que ainda estão abertas as inscrições para o Workshop de Food Defense que  
o  COTHN vai realizar no próximo dia 27 de fevereiro no auditório da Caixa de Crédito 
Agrícola em Alcobaça.

Este workshop tem por objectivo abordar a temática relacionada com a segurança dos 
alimentos, principais ameaças e ferramentas que permitam evitar/reduzir a sua ocorrência, 
assim como promover a discussão deste tema a nível do sector agroalimentar. Este 
workshop destina-se a técnicos, administradores, responsáveis da qualidade, responsáveis 
de segurança dentro do sector agroalimentar.

Consulte o programa em anexo e inscreva-se. As Inscrições são limitadas.

Fonte: COTHN
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O INIAV, I.P., o COTHN e a Campina Produção Agrícola Lda., em parceria com a First Fruit,
Mirtisul Lda. e Beira Baga, têm o prazer de o(a) convidar a participar na 1ª Ação de
Demonstração do GO – CompetitiveSouthBerries com o tema 'Tecnologia de produção de
morango com plantas tray'.

A ação vai realizar-se no próximo dia 22 de fevereiro, em Olhão (Algarve).

Consulte o programa do evento em anexo no final do boletim, com o link para inscrição
(obrigatória). 

Fonte: INIAV, I.P.

05 . 1ª Ação de Demonstração do GO – CompetitiveSouthBerries
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A 2 de fevereiro, o CNEMA, em Santarém, foi palco do 2º Simpósio Nacional de Culturas 
Agroindustriais. 
Na sessão de abertura, José Eduardo Oliveira, presidente da CAP - Confederação dos Agricultores de 
Portugal, deixou à plateia as suas preocupações em relação à saída do Reino Unido da União Europeia.

Aludiu às consequências para os produtores portugueses – hortícolas e hortoindustriais – e deixou um 
conselho: «é fundamental que todas as organizações comecem a negociar já com o Reino Unido» 
porque «em março de 2019, os produtos irão começar ser taxados no Reino Unido com a classificação de 
países terceiros».
O líder da CAP alertou ainda para o problema grave da seca que Portugal atravessa e considerou que 
«2018 pode ainda ser bem pior do que 2017». «É essencial olhar para a questão da água armazenada nas 
albufeiras, recordo que o sul do país está à míngua para as suas necessidades de rega, temos problema 
na qualidade da água, e pior que tudo, sentimos pouca dinâmica entre os ministérios da Agricultura e 
Ambiente para esta situação», enumerou José Eduardo Oliveira.

Coube depois a Pedro Queiróz, presidente da Federaçâo das Indústrias Portuguesas Agroalimentares 
(FIPA), a conferência inaugural do evento, abordando o tema “O setor agro-industrial em Portugal e na 
Europa”.
Citando o Instituto Nacional de Estatística (INE), o responsável lembrou que o setor industrial emprega, 
em Portugal, 110 mil pessoas e conta com cerca de 11 mil empresas a laborar.
O responsável considera que os novos tempos estão a trazer «a trazer-nos a confluência de tecnologias 
digitais disruptivas, que estão já a alterar o setor produtivo e a revolucionar o modelo industrial».
Para o dirigente da FIPA, o impacto do online no setor agroalimentar em Portugal irá redefinir o próprio 
posicionamento do mercado.

O Simpósio foi organizado pela Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SCAP), a Associação 
Portuguesa de Horticultura (APH) e as entidades associadas ao evento: FNOP (Federação Nacional das 
Organizações de Produtores de Frutos e Hortícolas) e COTHN (Centro Operativo e Tecnológico 
Hortofrutícola Nacional).

Fonte: Agronegócios
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Esgotado à vários anos, passou a estar disponível para download gratuitamente, o livro do 
autor Carlos Frescata (Publicações Europa América) «Protecção Contra Pragas Sem Luta 
Química» de outubro de 2004.
Basta aceder à página:
https://www.researchgate.net/publication/271530783_Proteccao_Contra_Pragas_Sem_Luta_Quimica

Fonte: BIOSANI
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Devido ao elevado número de inscrições e interesse demonstrado na ação de formação 
GlobalGAP 5.1 inicial, da parceria COTHN / CTIC vai ser lançada uma nova edição desta ação 
de formação. 

As datas da 2ª edição são nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro (horário laboral, 2 dias de 
formação).

Ainda existem vagas disponíveis pelo que mantemos as inscrições abertas.
Conheça o programa e aceda ao formulário de inscrições no portal do COTHN em 
www.cothn.pt

Fonte: COTHN

07 . 2ª edição da formação  GlobalGAP 5.1 inicial já tem data
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14 MAR 2018

Alcobaça

Organização: Parceria:

Reserve já o seu lugar, inscrições limitadas. Inscreva-se já

Actualização de conhecimentos teórico-práticos sobre Gestão da 
Rega em Fruteiras. Sessão dinamizada pelo Eng.º Vítor Paulino 
(COTHN) e pelo Eng.º Diogo Zibaia (Hidrosoph)

09:00 – 09:30 – Recepção dos Par�cipantes

09:30 – 11:00 – Contributo do conhecimento do estado de funcionamento do 
                            sistema de rega para o uso eficiente da água (Vítor Paulino, COTHN)

11:00 – 11:20 – Coffee Break

TM11:20 –12:50 – Solução Irristrat   na Gestão de Rega (Diogo Zibaia, Hidrosoph)

12:50 – 14:00 – Almoço

14:00 – 15:30 – Casos Prá�cos (COTHN)

15:30 – 17:00 – Casos Prá�cos (Hidrosoph)

17:00 – 17:15 – Pausa

17:15 – 18:00 – Conclusões finais dos casos prá�cos (debate)

Estrada de Leiria S/N
2 4 6 0 - 0 5 9
A l c o b a ç a

Instalações 
do COTHN

Inscrições aqui

G e s t ã o  d e 
rega eficiente 
em fruteiras

Workshop

€45 sócios

  €75 n/sócios
almoço incluido 

Condições de
pagamento no
formulário de 
i n s c r i ç õ e s

Para esclarecimento
d e  d ú v i d a s  d e v e
u s a r   o  e m a i l : 
vitor.paulino@cothn.pt 
ou  o  262 507 657  

https://goo.gl/forms/SCbC5ou6HKUIwtJr2
mailto:Joana@cothn.pt


Workshop

Food Defense

27 FEV 2018

Alcobaça

Apoio:

Reserve já o seu lugar, inscrições limitadas. 
Inscreva-se clicando aqui.

O workshop tem por objectivo abordar a temática relacionada com a segurança dos alimentos, principais ameaças e 
ferramentas que permitam evitar/reduzir a sua ocorrência, assim como promover a discussão deste tema a nível do 
sector agroalimentar. Este workshop destina-se a técnicos, administradores, responsáveis da qualidade, 
responsáveis de segurança dentro do sector agroalimentar.

13:30 – Receção

14:00 – Sessão de abertura
             Carmo Martins (Secretária-geral do COTHN) 

Moderação: Catarina Ribeiro (Coordenadora do Serviço de C.Q. do COTHN)

14:15 – Food Defense – Evolução ao longo dos tempos
             Eng.  Andreia Magalhães (Directora Agrifood)

14:45 – Ameaças contra os alimentos – Casos práticos 
             Catarina Dias  (Coordenadora Técnica e Gestora de projetos FIPA)

15:15 – Fiscalização - Gestão das contra-ordenações sobre a defesa dos alimentos
             Eng.ª Filipa Melo de Vasconcelos e Dr. Pedro Nabais (Subinspetora-Geral e Chefe  
             de Divisão, ASAE, respetivamente)

15:45 – Debate 

16:00 – Coffee-break

16:30 – Mesa redonda sobre as tendências globais para a defesa dos alimentos
             (Agrifood, FIPA, COTHN, ASAE)

17:00 – Debate 

17:30 – Conclusão e encerramento

A u d i t ó r i o 
d a  C a i x a 
Agrícola de 
A l c o b a ç a

Rua Dr. Brilhante, 
n º 2 0  e  2 2
2 4 6 0 - 0 4 0
A l c o b a ç a

Condições de
pagamento no
formulário de 
i n s c r i ç õ e s

Para esclarecimento
de dúvidas deve
u s a r   o  e m a i l : 

 ou joana@cothn.pt 
o tel.: 262 507 657  

Grátis
para sócios

 para€15
não sócios 

Inscrições

https://drive.google.com/open?id=1Hma0hTN6Bxrn5mvM5LzaJ0sYyNbtY_2Ac_5x_DpCl2k
mailto:Joana@cothn.pt


20 FEV 2018
Ação de Demonstração

Largo da Imac. Conceição nº52
 

Agrotejo

Golegã

Programa

Patrocinio:

09:30 Receção dos participantes (Agrotejo)

09:45 Apresentação do GO Maissolo 

            Ana Paula Nunes (COTHN)

10:00 Implementação da cultura de cobertura e campos piloto

  Enquadramento e obje�vos

  Artur Amaral (ESAS) 

  Seleção e adequação de espécies 

  Ana Barradas & João Pedro Pereira (Fertiprado)

 Campos Pilotos: Soc. Agrícola S. João de Brito e Herdade Quinta do Manique

  Susete Matos (Agromais) e Lurdes Almeida (Torriba)

10:40 Visita aos campos de demonstração

13:00 Encerramento

Inscrições até dia 19 aqui!

https://goo.gl/forms/GkTT80jcr4VCKmbr2


 CompetitiveSouthBerries 

 1ª Ação de Demonstração 
MORANGO 

Faça a sua inscrição até ao dia 19 de fevereiro de 2018 através do link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooo7S7TcywSFOQdRnrVnt5FgF7AhLOESQV-l3mJ3rDAHzYQ/viewform?usp=sf_link 

A inscrição é obrigatória  

PROGRAMA 
22 de fevereiro 2018 

Sessão em Sala - Campina Produção Agrícola Lda., Olhão 
GPS (37°06‘50"N - 07°43‘00“W) 

10.30 h GO – CompetitiveSouthBerries 
Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.) 
Humberto Teixeira (Campina Produção Agrícola Lda.) 

11.00 h Produção de morango com plantas tray 
Maria da Graça Palha (INIAV, I.P.) 

11.30 h Café 

11.45 h Arquitetura floral da planta do morangueiro 
Teresa Valdiviesso (INIAV, I.P.) 

12.15 h Alguns resultados do ensaio 
André Vieira (INIAV, I.P./ISA) 

13.00 h Almoço Livre 

Sessão no Campo 

15.00 h Visita ao Campo de Demonstração de Morango 
Lígia Jesus (Campina Produção Agrícola Lda.) 

O projeto GO-CompetitiveSouthBerries tem como objetivo desenvolver e demonstrar 
tecnologias de produção inovadoras, assegurando a sustentabilidade dos sistemas e a 
valorização dos recursos genéticos endógenos. 

No dia 22 de fevereiro irá realizar-se a 1ª Ação de Demonstração do Grupo Operacional 
- CompetitiveSouthBerries, com o tema “Tecnologia de produção de morango com 
plantas tray”. 

Organização e Parceiros 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooo7S7TcywSFOQdRnrVnt5FgF7AhLOESQV-l3mJ3rDAHzYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooo7S7TcywSFOQdRnrVnt5FgF7AhLOESQV-l3mJ3rDAHzYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooo7S7TcywSFOQdRnrVnt5FgF7AhLOESQV-l3mJ3rDAHzYQ/viewform?usp=sf_link
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