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Inspeção obrigatória de equipamentos de pulverização de produtos fitofarmacêuticos:
Voltar

O Decreto-lei nº 86/2010, de 15 de Julho, estabelece o regime de inspeção obrigatória dos equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
autorizados para uso profissional, transpondo, para o ordenamento jurídico interno, o artigo 8º da Diretiva nº 2009/128/CE que estabelece um quadro de 
ação comunitário para o uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos.
Este diploma define e prevê a inspeção obrigatória de equipamentos de aplicação terrestre ou aérea, incluindo os seus acessórios.

Estão isentos de inspeção os pulverizadores de pulverização manual (por exemplo pulverizadores de dorso, com lança) com exceção dos que comportem 
barra de pulverização corn mais de 3 metros de largura e equipamentos que não se destinam pulverização (como por exemplo os polvilhadores).

A inspeção dos pulverizadores só pode ser realizada nos Centros de Inspeção Periódica obrigatória dos equipamentos de aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos (CIPP), os quais sao sujeitos a processo de reconhecimento prévio pela DGAV. A lista destes centros está disponível no site da DGAV.
É ainda possivel o reconhecimento mútuo de equipamentos inspecionados noutro Estado Membro, mediante apresentação de comprovativo de que terão 
sido sujeitos a inspeção e aprovação nos termos previstos na lei.

Prazos e periodicidade de inspeção:

1. A partir de 26 de novembro de 2016 só podem ser utilizados equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos que tenham sido 
aprovados em inspeção;

2. Ate 31 de dezembro de 2019 os equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos devem ser inspecionados e aprovados de cinco 
em cinco anos;

3. A partir de 1 de Janeiro de 2020 os equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos devem ser inspecionados e aprovados de 
três em três anos;

4. Os equipamentos novos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, adquiridos a partir de 16 de outubro de 2010, devem ser sujeitos à 
primeira inspeção e aprovação, no prazo de cinco ou de três anos, após a data de aquisição, em conformidade com o disposto nos números 2 
e 3.

Dado o elevado número de pulverizadores que atualmente ainda se encontram por inspecionar e considerando a necessidade de planeamento das inspeções 
a realizar pelos varios CIPP, por forma a maximizar a capacidade de resposta destas entidades, atentos os fundamentos acima expressos e nos termos das 
disposições conjugadas do nº 1 bem como da alinea i) do nº2, ambos do artigo 2º Decreto Regulamentar nº 31/2012, de 13 de março, é determinado o 
seguinte:

- devem os proprietários ou utilizadores dos equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, proceder de imediato à inscrição 
do(s) seu(s) equipamento(s) num CIPP reconhecido;

- O CIPP deverá proceder ao registo do pedido e emitir ao requerente documento comprovativo dessa inscrição, corn a indicação de data provável de 
disponibilidade para realização da inspeção.

Fonte: DGAV
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China passa a estar representada na WAPA:
Voltar

A Secção da Maçã e da Pêra da Câmara de Comércio de Produtos Alimentares e de 
Produtos Nativos da China (CFNA) é, desde 2 de Setembro, membro da Associação 
Mundial da Maçã e da Pêra (WAPA). A adesão foi formalizada na China, durante a 
Conferência Internacional da Fruta, que decorreu neste país asiático no início de 
Setembro.

Para Daniel Sauvaitre, presidente da WAPA, a adesão da CFNA à associação «é um passo 
significativo para a representação global da WAPA». Com a admissão da entidade 
chinesa, passam a estar representados na WAPA cerca de 70% da produção de maçã e 
90% da produção de pêra, ao nível mundial.

Segundo a WAPA, «a China está a ter um papel cada vez mais importante na produção e 
no comércio internacional de maçãs e de pêras». «A China é, de longe, o principal 
produtor, mas também representa um mercado em crescimento para muitos 
fornecedores de maçã e de pêra no Mundo. A participação da China nos esforços da 
WAPA para impulsionar a categoria e orientar a produção para variedades solicitadas 
pelos consumidores é um claro valor acrescentado para todos», afirmou a propósito Todd 
Fryhover, vice-presidente da WAPA.

Criada em 2001, a WAPA inclui actualmente representantes de 21 entidades da maçã e 
da pêra do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul. Estão abrangidos os seguintes países 
ou regiões: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Brasil, Bélgica, China, 
Chile, Escandinávia, Eslovénia, Estados Unidos da América, França, Holanda, Itália, Nova 
Zelândia, Polónia, Reino Unido. A WAPA anuncia ainda que está a finalizar outros acordos 
de adesão.

Fonte: Frutas Legumes e Flores



ASAE apreendeu dezenas de litros de vinho com rótulos irregulares:

Fonte: Tvi24
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Voltar

A ASAE apreendeu 70 litros de vinho com rótulos irregulares e encerrou um 
estabelecimento de restauração e bebidas por falta de higiene durante uma fiscalização a 
nível nacional, no final de agosto, aos restaurantes e bares junto a marinas.

Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou que 
"desencadeou, no âmbito das suas competências, uma operação de fiscalização, a nível 
nacional, na última semana de agosto, direcionada aos serviços existentes no espaço e 
imediações de Marinas e Portos de Recreio", da qual resultou a apreensão de 70 litros de 
vinho no valor de 209 euros.

Foram apreendidos 70 litros de vinho por rotulagem irregular, no valor de 209 euros e 
suspensa a atividade de um estabelecimento de restauração e bebidas por 
incumprimento dos requisitos de higiene", lê-se no comunicado.

O documento informa ainda da instauração de "16 processos de contraordenação, 
destacando-se como principais infrações o incumprimento de requisitos gerais e 
específicos de higiene dos géneros alimentícios, a falta de comunicação prévia, a falta de 
afixação de preços em serviços, a falta de inspeção periódica de instalação de gás, a 
falta, inexatidão ou deficiência na rotulagem e irregularidades no âmbito do livro de 
reclamações.

A operação teve como objetivo principal a verificação dos requisitos exigidos nos 
estabelecimentos de venda de produtos alimentares e não alimentares, incluindo a 
confeção de refeições (como pratos de sushi e/ou de outros com produtos da pesca não 
cozinhados, moluscos e bivalves vivos, entre outros), equipamento de frio, qualidade da 
água utilizada, condições de transporte, conservação e armazenamento, controlo 
metrológico, e outros requisitos necessários ao exercício das diferentes atividades.



Jornadas Agro-Frutícolas com boa adesão:

Fonte: revista Voz do Campo
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Voltar

Realizaram-se mais umas Jornadas Agro-Frutícolas Engº Cartageno Ferreira em 
Moimenta da Beira. Na manhã de domingo, 18 de setembro, o salão da Cooperativa 
Agrícola do Távora encheu-se de fruticultores e técnicos para ouvirem atentamente as 
diversificadas comunicações e assistir à Mesa Redonda. 

Os oradores abordaram a investigação, a inovação e as soluções técnicas para a 
fruticultura. 

Já na Mesa Redonda, os participantes apresentaram o ponto de situação em relação à 
realidade regional, no que diz respeito sobretudo à fileira da maçã, diagnosticando as 
principais dificuldades, mas sobretudo destacando a necessidade do aproveitamento das 
mais valias da IGP "Maçã da Beira Alta" ou de uma outra marca que poderá surgir na 
região.



Cientistas desenvolvem laranja com sabor a toranja:

Fonte:Daily Mail
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Cientistas da Universidade de Oxford (no Reino Unido) desenvolveram uma maneira de 
modificar os compostos naturais das laranjas para que estas fiquem com aroma e sabor a 
toranja. Afirmam que a sua descoberta poderá fornecer uma nova fonte barata e 
abundante de aromas e sabores de toranja para bebidas, alimentos e indústria de 
perfumes.

A tecnologia utiliza uma enzima modificada para converter um composto chamado 
valenceno encontrado em laranjas, na molécula complexa responsável pelo sabor e 
aroma característico de toranja. Conhecida como nootkatona, esta molécula é grande e 
complexa, o que significa que é difícil de sintetiza-la artificialmente, de modo que a 
industria tem que purificá-la a partir das toranjas, um processo que é dispendioso e 
moroso.

São necessárias cerca de 400 toneladas de toranjas para produzir 1 quilo de aroma. 
Ainda assim, a toranja é um dos óleos essenciais mais utilizados na indústria de 
perfumes e também é muito usado em produtos de confeitaria, refrigerantes e outros 
alimentos.

O Dr. Luet Wong, o químico da Universidade de Oxford que desenvolveu esta nova 
tecnologia, diz: "O processo requer pouca energia e não produz praticamente nenhum 
desperdício, ao contrário dos processos químicos convencionais. A sua maior vantagem é 
que o produto final é completamente natural".

A empresa chamada Oxford Biotrans, está a desenvolver esta tecnologia para criar 
sabores à escala industrial. A indústria da laranja é muito maior do que a da toranja, de 
modo que o valenceno é muito mais abundante.

Provavelmente não se podem produzir laranjas inteiras em larga escala com sabor a 
toranja, já que não haverá muito mercado. No entanto, podem ser criados novos tipos de 
sumo de laranja com sabor e cheiro a toranja.

Voltar



Psila Africana dos Citrinos - aplicação de medidas fitossanitárias:

Fonte: DRAP Centro
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A Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Centro, nos termos do nº 1 do art.º 20º 
do Decreto-Lei nº 154/2005, de 6 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
nº 243/2009, de 17 de setembro, e alterado pelos Decretos-Leis nº 7/2010, de 25 de 
janeiro, 32/2010, de 13 de abril, 95/2011, de 8 de agosto, 115/2014, de 5 de agosto, e 
170/2014, de 7 de novembro, e atento ainda o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 
112º do Código do Procedimento Administrativo, torna público o seguinte:

1. A Trioza erytreae (Del Guercio), ou psila africana dos citrinos, é um inseto considerado 
de quarentena para os citrinos (limoeiro, limeira, laranjeira doce e azeda, tangerineira, 
toranjeira e cumquates) e outros hospedeiros pertencentes à família das Rutáceas, 
provocando estragos muito graves.

2. Este inseto é vetor da bactéria causadora da forma africana da doença conhecida 
como Citrus Greening (Candidatus Liberibacter africanus Jagoueix, Bové & Garnier), uma 
das doenças mais destrutivas que ocorre em citrinos. As perdas na produção podem 
variar de 30% a 70% ou mesmo inviabilizar a citricultura, caso não sejam tomadas as 
medidas de controlo efectivas.

3. A praga encontra-se presente nas freguesias de Cortegaça, Esmoriz e Maceda, e na 
União das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã, no 
concelho de Ovar.

4. Devido à elevada capacidade de dispersão de T. erytreae, torna-se necessário o 
recurso ao presente meio de notificação.

Continua na página seguinte.

Voltar
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Voltar

5. Ficam desta forma notificados, ao abrigo do nº 1 do art.º 20º do Decreto-Lei no 
154/2005, de 6 de Setembro, todos os proprietários, usufrutuários, possuidores, 
detentores ou rendeiros de quaisquer parcelas de prédios rústicos ou urbanos, incluindo 
logradouros, com citrinos (limoeiro, limeira, laranjeira doce e azeda, tangerineira, 
toranjeira e cumquates), localizados nas freguesias acima indicadas, para a 
obrigatoriedade do cumprimento das seguintes medidas de proteção fitossanitária:

5.1 Podar todos os ramos com sintomas, destruindo os detritos vegetais pelo fogo ou 
enterramento no local. Realizar tratamentos suplementares nessas árvores e zonas 
circundantes com produtos fitofarmacêuticos inseticidas autorizados (substâncias ativas 
tiametoxame ou imidaclopride).

5.2 É proibido o movimento de qualquer vegetal ou parte de vegetal de citrinos – ramos, 
folhas, pedúnculos (exceto frutos) desse local e zona circundante até a praga ser dada 
oficialmente como erradicada do local.

5.3 Caso sejam observados sintomas em plantas de citrinos deverão contactar 
imediatamente a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro.

6. O não cumprimento das medidas de proteção constitui contra-ordenação prevista no 
arto 26º alínea e) do DL 154/2005 e suas alterações.

7. A leitura do presente edital não dispensa a consulta da lei vigente.

8. Para qualquer esclarecimento adicional relativo a este assunto, os interessados 
deverão contactar a Divisão de Apoio à Agricultura e Pescas através do endereço de e-
mail: daap@drapc.min-agricultura.pt

Fonte: DRAP Centro
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Voltar

Se for corretamente instalado e mantido, o enrelvamento pode impedir o 
desenvolvimento de infestantes, melhorar a estrutura do solo e contribuir para a sua 
proteção e conservação, protegendo-o da erosão. Se incluir leguminosas, fixa uma 
quantidade apreciável de azoto no solo. O enrelvamento contribui ainda para a existência 
permanente de boas condições para a entrada das máquinas no terreno.

Podem agora ser semeados cobertos vegetais para enrelvamento em vinhas, pomares e 
olivais, fazendo uma preparação cuidadosa do solo:

-lavoura pouco profunda, com grade de discos, por exemplo;
-preparação cuidadosa da cama para as sementes;
-sementeira;
-passagem de rolo.

Podem ser utilizadas consociações de gramíneas e leguminosas (ferrãs, azevéns, trevos, 
serradelas), de preferência com sementes de variedades regionais ou locais, melhor 
adaptadas às condições naturais locais.

O enrelvamento pode também ser natural ou espontâneo, bastando deixar instalarem-se 
plantas cujas sementes já existem no terreno e que são aí comuns, tais como trevos, 
serradelas, mentrastos, azevéns, camomilas, cenoura brava, mostarda dos campos, etc. 
No entanto, um enrelvamento natural pode ser melhorado, introduzindo outras plantas 
por sementeira: festuca, azevém, trevo, serradela, etc. As plantas locais produtoras de 
pólen, bagas e sementes podem favorecer a existência de populações maiores e mais 
estáveis de insetos e aves e outros animais auxiliares.

Fonte: SNAA



Seminário " Acordos Comerciais da União Europeia com o 
Canadá e com os Estados Unidos da América. Ponto de 
Situação das Negociações em Curso" - 26 de Setembro de 
2016-14h00, Ordem dos Médicos, Lisboa

Num momento em que decorrem as negociações sobre os 
acordos comerciais da União Europeia com o Canadá e com os 
Estados Unidos da América, os quais terão implicações para 
Portugal, enquanto país Membro da União Europeia, decidiu o 
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-
Alimentares promover um Seminário para divulgação e debate.

Consulte os anexos no final do Boletim 

CARTS Aplicação Selectiva de Pesticidas na Vinha : 1º 
Workshop / 28 Out 2016, das 9.30 às 13.00 no Parque de 
Ciência e Técnologia de Évora.

Eventos:
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Dia de campo, 28 de Setembro em Coruche, na Estação 
Experimental António Teixeira.

Nesta jornada, vai ser assinado o protocolo de constituição e 
funcionamento do Centro Nacional de Competências das 
Culturas do Milho e Sorgo “InovMilho”, que tem por finalidade 
constituir-se como um espaço de investigação e partilha de 
conhecimentos, agregando todos os agentes da fileira do milho 
e sorgo na persecução de uma estratégia comum de 
desenvolvimento destas culturas. 

Recordamos que este Centro de Competências resulta de uma 
iniciativa da ANPROMIS, em parceria com o INIAV e com a 
Câmara Municipal de Coruche, reunindo no seu seio diversas 
entidades de âmbito nacional.

Maior evento ibérico de Pós-colheita
Lisboa | 2 – 4 Novembro 2016

O  vai reunir 
mais de 100 investigadores e técnicos de empresas para 
debater a inovação nos processos pós-colheita que acrescentam 
valor à qualidade organoléptica e nutricional dos produtos 
vegetais frescos, com segurança e sustentabilidade ambiental. 

Um evento com o selo de qualidade da Associação Portuguesa 
de Horticultura (APH) e da Sociedade Espanhola de Ciências 
Hortícolas (SECH).
 
Esteja atento ao programa completo nos próximos dias!
Inscreva-se já!
 

 "IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós-Colheita"

INSCRIÇÕES E PROGRAMA

Voltar

http://aphorticultura.us11.list-manage.com/track/click?u=eacb92cfcccaa8fe44b6ab54c&id=3d1c507324&e=35911a3304
http://aphorticultura.us11.list-manage1.com/track/click?u=eacb92cfcccaa8fe44b6ab54c&id=012eff9ac9&e=35911a3304


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

14h00 
  
    SSeessssããoo  ddee  AAbbeerrttuurraa 

  
    Prof. Doutor José Manuel Silva 

  Bastonário da Ordem dos Médicos * 

  
    Eng.ª Maria Antónia Figueiredo 

   Presidente do Observatório dos Mercados Agrícolas e Importações Agro- Alimentares 

  
    Dr. Augusto Santos Silva 

   Ministro dos Negócios Estrangeiros * 

 
 
 

15h00 AAccoorrddooss  CCoommeerrcciiaaiiss  ddaa  UUnniiããoo  EEuurrooppeeiiaa  ccoomm  oo  CCaannaaddáá  ee  ooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ddaa  AAmméérriiccaa  
PPoonnttoo  ddee  SSiittuuaaççããoo  ddaass  NNeeggoocciiaaççõõeess  eemm  CCuurrssoo  

PPeerrssppeeccttiivvaass  ddee  FFuuttuurroo  
  
MMooddeerraaddoorr::  a indicar 
  

 
 11..ºº  PPaaiinneell  

PPoonnttoo  ddee  SSiittuuaaççããoo  ddaass  NNeeggoocciiaaççõõeess  ccoomm  oo  CCaannaaddáá  
PPoonnttoo  ddee  SSiittuuaaççããoo  ddaass  NNeeggoocciiaaççõõeess  ccoomm  ooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  
PPeerrssppeeccttiivvaass  ddoo  FFuuttuurroo  --  AAss  BBaasseess  ddooss  AAccoorrddooss  
Eng.º Daniel Azevedo- Director de Política Europeia do COPA-COGECA - Bruxelas  
  

  
22..ºº  PPaaiinneell    
AA  PPoossiiççããoo  ddoo  GGoovveerrnnoo  
  
  
Dr.ª Maria João Botelho  – Subdirectora-Geral da Direcção-Geral de Assuntos Europeus 
                                                 Ministério dos Negócios Estrangeiros 

 
 Eng.º Eduardo Diniz – Director Geral do Gabinete de Planeamento e Políticas - GPP 

                             Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento   

 
 
  
  
  

SSeemmiinnáárriioo  

AAccoorrddooss  CCoommeerrcciiaaiiss  ddaa  UUnniiããoo  EEuurrooppeeiiaa  ccoomm  oo  CCaannaaddáá  ee  ccoomm  ooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  

PPoonnttoo  ddee  SSiittuuaaççããoo  ddaass  NNeeggoocciiaaççõõeess  eemm  CCuurrssoo  

PPeerrssppeeccttiivvaass  ddee  FFuuttuurroo  
  

26 de Setembro de 2016 – 14h00 
Ordem dos Médicos - Av. Almirante Gago Coutinho, 151- Lisboa 

 



33..ºº  PPaaiinneell  
AA  PPoossiiççããoo  ddooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ddaa  AAmméérriiccaa    
  
Rachel Bickford - Adida para a Agricultura -Embaixada dos Estados Unidos da América 

  
  
  
44..ºº  PPaaiinneell  
AA  PPeerrssppeeccttiivvaa  ddooss  SSeeccttoorreess  AAggrrííccoollaass  //  AAggrroo--AAlliimmeennttaarreess  
  
 
Eng.º Fernando Cardoso - Secretário-Geral da FENALAC- Federação Nacional das  
                                                  Cooperativas de Produtores de Leite  
 

Sr. Vítor Menino -Presidente da  FPAS- Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores 
 

Sr. Domingos Santos- Presidente da FNOP-Federação Nacional das Organizações de Produtores de  
                                          Frutas e Hortícolas 
 

Eng.ª Ana Soeiro – Directora Executiva da QUALIFICA e Vice-Presidente do OriGIn para a Europa 
 
 

55..ºº  PPaaiinneell  
AA  PPeerrssppeeccttiivvaa  ddaa  SSoocciieeddaaddee  CCiivviill  rreepprreesseennttaaddaa  ppeellaa  OOIIKKOOSS  ––  CCooooppeerraaççããoo  ppaarraa  oo  
DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  
Pedro Krupenski  – Director de Desenvolvimento *  
 

 
DDeebbaattee 

 
 
 
17h30 

 
 

  
SSeessssããoo  ddee  EEnncceerrrraammeennttoo  
  
Dr. Jaime Mendes       
Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos * 

  
Eng.ª Maria Antónia Figueiredo 
Presidente do Observatório dos Mercado Agrícolas e Importações Agro Alimentares 
 

  
Dr. Luís Medeiros Vieira  
Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação 
 

 
*A confirmar  

 

   
  

 
  

  
  
  

Notas: 
 
CETA- Acordo Comercial negociado entre a União Europeia e o Canadá 
           Acordo Económico e Comercial Global (Comprehensive Economic and Trade Agreement) 
 
TTIP – Acordo Comercial negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos 
           Acordo Transatlântico de Comércio e Investimento (Transatlantic Trade Investment                 
           Partnership) 



 

INSCRIÇÕES: A participação é gratuita mas sujeita a inscrição 
                        Preencher e enviar para observatorioagricola@gpp.pt até ao dia 23 de Setembro de 2016 
 
                                        Contactos: Telf. 218118058 / 961988058 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  
 

 

Nome:  
 
           
Entidade:  
 
 
 
Cargo:  
 
 
Grau Académico / Escolaridade:  
 
 
Contactos:  

                 Email: 

                 
                 Telefone: __________________  Telemóvel: ____________________ 
 
                 Morada: __________________________________________________________________ 
    

                    __________________________________________________________________ 

SSeemmiinnáárriioo  

AAccoorrddooss  CCoommeerrcciiaaiiss  ddaa  UUnniiããoo  EEuurrooppeeiiaa  ccoomm  oo  CCaannaaddáá  ee    ccoomm  ooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  

PPoonnttoo  ddee  SSiittuuaaççããoo  ddaass  NNeeggoocciiaaççõõeess  eemm  CCuurrssoo  

PPeerrssppeeccttiivvaass  ddee  FFuuttuurroo  

  
26 de Setembro de 2016 – 14h30 

Ordem dos Médicos - Av. Almirante Gago Coutinho, 151- Lisboa 
 

mailto:observatorioagricola@gpp.pt
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