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Xylella fastidiosa , uma ameaça imprevisível? 
Avanços técnicos e científicos para o controle de doenças 

Valência, 12 e 13 de dezembro de 2018, Ateneu de Valência (Praça Ayuntamiento, 18).

Desde a eclosão da Xylella fastidiosa no olival italiano em 2013, esta bactéria tem re-emergido como 
um patógenio de importância global que, até então, estava aparentemente confinado ao continente 
americano em plantas hospedeiras de grande importância, como a videira e o citrinos. A  X. fastidiosa 
é uma bactéria que coloniza a planta e o insecto vector, produzindo doenças de epidemiologia e 
dinâmica em cada ecossistema muito diferentes e deve ser entendido como o resultado de 
interacções entre os diferentes genótipos da bactéria, plantas hospedeiras e vectores, e o efeito 
sobre as interacções de factores bióticos e abióticos, incluindo efeitos das actividades humanas.

A ameaça para a Europa e a bacia do Mediterrâneo, e para outras áreas do mundo, aumentou nos 
últimos 5 anos devido à diversidade dos genótipos X. fastidiosa detectados em Itália, França e 
Espanha e ao grande número de hóspedes em que estes genótipos foram encontrados.
 
O objetivo desta reunião é mostrar o que se conhece hoje sobre a X. fastidiosa , fruto de muitos anos 
de pesquisa na América e dos avanços nos principais projetos europeus em andamento, para 
apresentar as medidas político-administrativas que até à data foram tomadas na Europa e ouvir as 
solicitações de um setor vivamente preocupado com seu presente e seu futuro.

Registe-se na página do evento aqui.

Fonte: COTHN
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O regadio europeu esteve representado no Congresso Anual do Milho, que decorreu em Mulhouse, 
França, a 21 e 22 de Novembro, organizado pela AGPM. O presidente da Irrigants d'Europe, José 
Núncio, realçou a importância da definição de uma estratégia Europeia de médio e longo prazo para a 
agricultura de regadio. 

«A agricultura precisa de ser reconhecida como um setor fundamental na Europa, social e 
economicamente. Para que isso se materialize é preciso uma aposta forte no regadio», afirmou o 
presidente da Irrigants d'Europe, apelando a que o setor se una na defesa do regadio, num momento 
crucial de renegociação da Política Agrícola Comum (PAC) e da Diretiva Quadro da Água (DQA). 
«O regadio e a gestão da água são decisivos para a agricultura sustentável em Portugal, mas também 
para a Europa, respondendo aos desafios da segurança alimentar e das alterações climáticas. É por isso 
importante desenvolver uma estratégia Europeia, a médio e longo prazo, que permita acompanhar as 
evoluções do setor», acrescentou o também presidente da FENAREG, que assume a presidência da 
IRRIGANTS D'EUROPE durante o seu primeiro mandato, até 2020. 

A IRRIGANTS D'EUROPE, fundada em 2017, reúne 75% da área de regadio na Europa, 7,7 em 10,2 
milhões de hectares de regadio. A sua missão é a promoção da Agricultura de Regadio e da Gestão da 
Água em Agricultura na União Europeia. Para as atividades a desenvolver a partir de 2019, foi proposto o 
alargamento da IRRIGANTS D'EUROPE a outros países. 

IRRIGANTS D'EUROPE teve ainda o convite do XII Congresso Nacional do Milho 2019/1º Congresso 
Ibérico da Milho, organizado pela ANPROMIS e pela AGPME, onde irá participar numa sessão sobre o 
tema das Alterações Climáticas, em Lisboa, dia 14 de Fevereiro. 

Fonte: Comunicland- Comunicação e Marketing Lda
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Numa organização conjunta da AIP, IPQ e Small Business Standards, associação europeia que apoia 
as PME no que à normalização diz respeito, vai realizar-se o Seminário “PME – Crescimento, 
Competitividade e Inovação” no dia 12 de dezembro, 8:30 - 13:00 nas instalações da Associação 
Industrial Portuguesa.

Contará com a participação de especialistas e com testemunhos de PME nacionais e terá como 
principal objetivo dotar as PME nacionais de informação atualizada e do conhecimento da 
ferramenta de sustentabilidade que é a Normalização, sobretudo nos mercados mais exigentes. 

A sessão permitirá também às empresas obter informação que as possa capacitar a concorrer, em 
igualdade de circunstâncias com congéneres de outros países, e ganhar novos mercados, bem como 
esclarecer todas as questões sobre a matéria. 

Para mais informações contacte: eventos@aip.pt.
A participação é gratuita.
As inscrições são obrigatórias e deverão ser realizadas, até ao dia 7 de dezembro de 2018, inclusive.
Aceda ao programa aqui.

Formulário 1

Formulário 2

03 .SEMINÁRIO «PME - Crescimento, Competitividade e Inovação»

Fonte: AIP

http://www.cothn.pt/
mailto:eventos@aip.pt
http://www.aip.pt/uploads/Comunicacao/noticias/novembro/SeminarioPMECrescimento_Competitividade.pdf
https://form.jotform.com/83242645092961
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-pme-crescimento-competitividade-e-inovacao-12-de-dezembro-52913274027?invite=&err=29&referrer=&discount=&affiliate=&eventpassword=


www.cothn.pt voltar ao índice Pág.: 5

Esta Pós-Graduação vem responder à necessidade de uma gestão moderna e profissionalizada, 
essencial para reforçar as competências no setor e responder aos desafios do crescimento e da 
competitividade internacional. Fornece ferramentas científicas e práticas centradas na especificidade 
do setor, através de um corpo docente excelências de entidades de referência, como são os casos de: 
Ondina Afonso, Presidente do Clube de Produtores Continente-Sonae MC; José António Rousseau, 
Consultor em Marketing da Distribuição; Pedro Ivo da Costa Queiroz, Diretor-Geral da Federação das 
Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares; Pedro Falcato, Sócio-gerente e Diretor Comercial 
CONSULAI, Pedro Miguel Santos,  Administrador do grupo AGROMAIS.

Objetivos: 
»» Proporcionar um enquadramento da realidade regional e nacional da agroindústria
»» Fornecer ferramentas de marketing para negócios industriais
»» Explorar as especificidades logísticas e legais de produção agrícola e animal
»» Apoiar a criação de novas estratégias para o crescimento e internacionalização

Detalhes da formação:
Início: 15 de Dezembro 2018
Duração: 134 Horas | Sábados
Candidaturas: Até dia 5 de Dezembro
Mais informações aqui.

04 .1ª Edição da Pós-Graduação de Agrobusiness
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Enquadramento e Objetivos:
As embalagens têm um papel fundamental na proteção da qualidade e segurança alimentar. Na última 
década têm sofrido alterações consideráveis em termos de inovação que desafiam as funções que a 
embalagem desempenha na cadeia de fornecimento e junto do consumidor. Esta ação focará os 
desenvolvimentos a nível de materiais e sistemas de embalagens ativas e inteligentes, nomeadamente 
com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, com uma referência também à aplicação da 
nanotecnologia nas embalagens alimentares e às embalagens biodegradáveis e/ou provenientes de 
fontes renováveis. 
Esta ação é uma organização conjunta do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, 
Escola Superior de Biotecnologia e da Universidade de Santiago de Compostela. 

Destinatários:
O curso é destinado a todos os profissionais que estejam interessados em explorar e melhorar os seus 
conhecimentos na área dos materiais e sistemas de embalagem inovadores. Está também apropriado a 
estudantes do 1, 2 ou 3º ciclos do ensino superior em áreas afins, e a profissionais académicos ou da 
indústria que tenham funções relacionadas com desenvolvimento de produto, investigação e 
desenvolvimento, controlo de qualidade, aspetos legais ou avaliação do mercado. 

Conheça o programa em anexo no final deste boletim.

Este Seminário decorrerá no dia 14 de dezembro de 2018, sexta-feira das 14:00h às 17:30h nas 
instalações do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.) Campus Oeiras |Sala 
4 do CAP 

Propina: 90€ 
25% desconto para ex-alunos da Católica Porto 
10% desconto para Associados Portugal Foods 
Preços: 1ª inscrição de cada empresa; 2ª inscrição 10% de desconto (não cumulativos) 
Para inscrição clique  AQUI
Data limite inscrição: 7 de dezembro de 2018 
Para mais informações p.f. entre em contacto com Margarida Quintela do Núcleo de Formação do 
INIAV, através de E-mail: ou pelo Telefone: 214 403 500 Gap_formacao@iniav.pt 

06 . Seminário «Embalagens ativas e inteligentes». 

Fonte: INIAV
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Relembramos que o Balanço de Campanha das Pomóideas vai ter lugar já no próximo dia 12 de 
dezembro a partir das 09:30, na Estação de Fruticultura Vieira Natividade, estrada de Leiria S/N 2460-
059, Alcobaça.
Neste evento será apresentado o Balanço da campanha da Pêra Rocha, o Balanço da Campanha da 
Maçã da de Alcobaça entre outros.

Chamada de atenção para a apresentação de Grupos Operacionais relacionados com a fileira.

Conheça o programa no final deste boletim e inscreva-se.
Inscrições gratuitas.

Fonte: COTHN
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SEMINÁRIO 

Embalagens ativas e inteligentes. 

Aplicações, desafios e legislação. State-of-art. 

14 de dezembro de 2018, sexta-feira das 14:00h às 17:30h. 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.) 

Campus Oeiras |Sala 4 do CAP 

 

 

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

As embalagens têm um papel fundamental na proteção da qualidade e segurança 
alimentar. Na última década têm sofrido alterações consideráveis em termos de 
inovação que desafiam as funções que a embalagem desempenha na cadeia de 
fornecimento e junto do consumidor. Esta ação focará os desenvolvimentos a nível de 
materiais e sistemas de embalagens ativas e inteligentes, nomeadamente com 
propriedades antioxidantes e antimicrobianas, com uma referência também à aplicação 
da nanotecnologia nas embalagens alimentares e às embalagens biodegradáveis e/ou 
provenientes de fontes renováveis. 

Esta ação é uma organização conjunta do Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária,  Escola Superior de Biotecnologia e da Universidade de Santiago de 
Compostela. 

 

DESTINATÁRIOS 

O curso é destinado a todos os profissionais que estejam interessados em explorar e 
melhorar os seus conhecimentos na área dos materiais e sistemas de embalagem 
inovadores. Está também apropriado a estudantes do 1, 2 ou 3º ciclos do ensino superior 
em áreas afins, e a profissionais académicos ou da indústria que tenham funções 
relacionadas com desenvolvimento de produto, investigação e desenvolvimento, 
controlo de qualidade, aspetos legais ou avaliação do mercado. 



 

 

 

 

PROGRAMA 

 Introdução e conceitos da embalagem A&I. Porquê estas embalagens são 

diferentes? 

 Embalagens ativas (especial enfoque nas embalagens ativas emissoras com 

propriedades antioxidantes e antimicrobianas) 

 Embalagens biodegradáveis e/ou provenientes de fontes renováveis 

 Embalagens inteligentes 

 Aplicação da nanotecnologia às embalagens alimentares 

 Legislação Europeia aplicável 
 

FORMADORES  

 

Ana Sanches Silva (INIAV): Licenciatura em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de 
Coimbra e Doutorada em Farmácia pela Universidade de Santiago de Compostela. 
Investigadora auxiliar no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, polo de 
Vila do Conde. Tem participado e coordenado inúmeros projetos de investigação, na 
área das embalagens alimentares e recebeu diversos prémios científicos. Tem especial 
interesse no desenvolvimento de embalagens ativas, estudo das interações 
embalagem/alimento e do fenómeno de migração de compostos das embalagens para os 
alimentos e no desenvolvimento de metodologias analíticas para análise de 
contaminantes e componentes alimentares.  

 

Fátima Poças (ESB): Doutoramento em Biotecnologia - Ciência e Engenharia Alimentar, 
Mestrado em Embalagem na Michigan State University e licenciatura em Engenharia 
Química pela Universidade do Porto. Coordenadora da área de embalagem da Escola 
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. Especialista em segurança e 
qualidade dos materiais de embalagem, em particular na avaliação de risco e exposição 
do consumidor a migrantes da embalagem. 

 

Céu Selbourne (ESB): Licenciatura em Engenharia Alimentar, Pós-graduação em 
Embalagem. Responsável pelo Laboratório de Ensaios a Embalagens da Escola Superior 
de Biotecnologia da Universidade Católica. Especialista em legislação sobre materiais em 
contacto e definição de planos de ensaios de migração.  



 

 

 

Raquel Sendón García (USC): Assistant Professor at the Faculty of Pharmacy and 
researcher at Department of Analytical Chemistry, Nutrition and Food Science in the 
University of Santiago de Compostela (Spain). Her research expertise field is focused on 
food contact materials, including migration of substances, migration modelling and 
active an intelligent packaging. Participation in 15 funded research projects (including 2 
European projects) and several contracts with different companies.  

 

 

Propina: 90€ 

25% desconto para ex-alunos da Católica Porto  

10% desconto para Associados Portugal Foods  

Preços: 1ª inscrição de cada empresa; 2ª inscrição 10% de desconto (não cumulativos) 

 

Para inscrição clique AQUI 

 Data limite inscrição: 7 de dezembro de 2018  

Para mais informações p.f. entre em contacto com Margarida Quintela do Núcleo de 

Formação do INIAV,  através de E-mail: Gap_formacao@iniav.pt ou pelo Telefone: 

214 403 500 

 

https://goo.gl/forms/ib0l9RYXfMukr8Uz1
mailto:Gap_formacao@iniav.pt


Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  Sítio: www.cothn.pt

Balanço da Campanha 
das Pomóideas 2018

12 de dezembro de 2018
Estação de Fruticultura Vieira 
Natividade,  estrada de Leiria
2460-059 Alcobaça

Data:

Local:

Programa:

09.30 – Receção dos participantes com café
09.45 – Sessão de abertura (COTHN e INIAV)
10.00 – Apresentação do Balanço da campanha da Pêra Rocha - Joana Pereira (ANP)
10.15 – Apresentação do GO protecestenfilio - Cecília Rego (ISA) e João Azevedo (APAS)
10.35 – Apresentação do Balanço da Campanha da Maçã da de Alcobaça - Susana Costa (APMA)
10.50 – Apresentação do Balanço da Campanha da Maçã da Beira Alta - Cooperativa de Fruticultores da Beira Távora*
11.00 – Apresentação do GO Optimal: Optimização, Maçã, Alcobaça - Miguel Leão (INIAV)
11.15 – Apresentação do GO Macfertiqual: Novos métodos de diagnóstico nutricional em macieiras 'Gala' visando a
              sustentabilidade e a qualidade (a indicar)
11.30 – Apresentação do GO Safeapple: Conservação da Qualidade da Maçã de Alcobaça: objetivo resíduos zero - Cláudia
              Sanchez (INIAV)
11.45 – Apresentação do GO “Estratégias de Proteção Fitossanitária para a Produção Sustentável da Maçã” (a indicar)
12.00 – Debate do Balanço da Campanha
12.30 – Encerramento
*a confirmar

Inscrições obrigatórias aqui

Patrocínio:

Apoio:
Grupos Operacionais:

https://drive.google.com/open?id=1SNh3XShasmU5pSftcQ4Rh3mWjX1Nnm6qEnmWVXPw1Zw
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