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01. Luna Sensation - Autorização de alargamento a pequenos 
      frutos
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Extensão da Autorização de Colocação no Mercado de Produtos Fitofarmacêuticos Para Novas 
Utilizações. Extensão da Autorização de Venda N.º 0857

Ao abrigo do artigo 51.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Outubro, é concedida extensão de autorização de colocação no mercado o 
produto fitofarmacêutico Luna Sensation para utilizações menores, nas condições abaixo 
indicadas.

Leia a extensão de autorização na integra aqui.

Fonte: Dgav

https://drive.google.com/open?id=1U7VS2h_7GSynqFWKF61yhFbvUNCdQAyp


02. 1st ALIMENTARIA Workshop on Food Heritage: 
      The Paths of Taste in Europe

4

O 1st ALIMENTARIA Workshop on Food Heritage: The Paths of Taste in Europe, vai-se realizar na 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra nos dias 4 e 5 de Abril de 2019.
 
Trata-se de um workshop organizado por estudantes do Doutoramento em Patrimónios 
Alimentares: Culturas e Identidades (PACI), com supervisão científica da Diretora do curso, 
tendo por objetivo criar um espaço de exposição e debate em torno dos caminhos do(s) 
conceito(s) de Gosto, dentro do universo alimentar, da Antiguidade à Contemporaneidade. 
 
Entende-se, assim, como um evento especialmente direcionado a estudantes, investigadores e 
trabalhadores na vasta área da Alimentação e Patrimónios. 
 
O workshop contará com a presença de cinco reconhecidos investigadores nas áreas dos 
Estudos Alimentares, que debaterão como o conceito de Gosto se formula e materializa nas 
diferentes épocas históricas: 
- Andrew Dalby (Investigador Independente, UK);
- Marylin Nicoud (Universidade  d'Avignon et des Pays de Vaucluse, FR);
- David Gentilcore (Universidade de Leicester, UK);
- Martin Bruegel (Institut National de la Recherche Agronomique, FR),
- Jean-Pierre Poulain (Universidade de Toulouse II Jean-Jaurès, FR). 
 
A inscrição no workshop como participante é obrigatória, limitada a 50 pessoas e poderá ser 
feita no site oficial do workshop:  www.alimentariauc.wixsite.com/1awfh 
 
Os trabalhos decorrerão em língua inglesa.

Fonte: UCoimbra
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http://www.alimentariauc.wixsite.com/1awfh


03. Cursos de Formação em Poda: Vinhas e Fruteiras

Fonte: ESAC

5

A ESAC, Escola Superior Agrária de Coimbra, está a promover cursos de formação de curta 
duração sobre poda, nomeadamente poda de vinha e poda de fruteiras. 
Os cursos têm a duração de 7 horas e são emitidos certificados.

Curso de Poda de Vinha, dia 2 de fevereiro de 2019 na Escola Superior Agrária de Coimbra em 
Bencanta, 3045-601 Coimbra (  ). Lotação limite de 16 formandos.www.esac.pt
Conheça o programa em anexo no final deste boletim.

Curso de Poda em Fruteiras, dia 9 de fevereiro de 2019 na Escola Superior Agrária de Coimbra 
em Bencanta, 3045-601 Coimbra (  ). Lotação limite de 16 formandos.www.esac.pt
O programa na integra, pode ser consultado no final deste boletim.

Envie a  preenchida para  ou inscreva-se na Cooperativa ficha de inscrição exploracao@esac.pt
Agrícola de Coimbra. 
A inscrição é considerada válida após pagamento. As luvas, vestuário apropriado e tesoura de 
poda são da responsabilidade do formando. 

Informações: 239 802 940 (extensão 385). 

regressar
ao índice

www.esac.pt
www.esac.pt
https://drive.google.com/open?id=1xdNbrWzUUTm3MRPbMdGu7ZFqBS_S7ING
mailto:exploracao@esac.pt


04. 4ª edição 24H AGRICULTURA SYNGENTA 

Fonte: Syngenta

6

As 24H AGRICULTURA SYNGENTA, cuja 4ª edição decorre a 6 e 7 de Abril na Universidade do 
Algarve e na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, capacitam as novas gerações 
de Agrónomos para um melhor uso dos recursos em agricultura, fundamental na criação de 
sistemas de produção mais sustentáveis. 
Depois de Lisboa, Coimbra e Ponte de Lima, chegou a vez de Faro receber as 24H AGRICULTURA 
SYNGENTA. Os estudantes de Agronomia e ciências afins já têm a data na agenda e cerca de 
150 de entre eles vão disputar esta competição formativa inédita na Europa, que a Syngenta 
apadrinhou desde a primeira hora, participando ativamente na preparação e avaliação das 
provas da competição. 
As 24H AGRICULTURA SYNGENTA fazem parte da implementação do plano estratégico de 
Sustentabilidade e Biodiversidade da Syngenta - The Good Grow Plan – que visa contribuir para 
a produção de mais alimentos com menos inputs, respeitando o ambiente e as pessoas, explica 
Felisbela Torres de Campos, Head of Regulatory & Business Sustainability da Syngenta em 
Portugal. 

As 24H AGRICULTURA SYNGENTA são um evento da Associação Portuguesa de Horticultura 
(APH), com a colaboração da IAAS Portugal- Associação Internacional de Estudantes de 
Agricultura e Ciências Relacionadas e da SFORI, empresa de formação experiencial. 
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05. Workshop BRC

Fonte: COTHN

7

O COTHN vai realizar nas suas instalações um Workshop BRC no próximo dia 21 de fevereiro 
com o título Aplicação de BRC Global Standard for Food Safety (Issue 8 - Alterações): 
Casos Práticos.

Reserve já esta data na sua agenda.

Mais informações serão disponibilizadas no nosso boletim informativo assim com no portal 
COTHN em www.cothn.pt
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http://www.cothn.pt


Cursos de curta duração  
Escola Superior Agrária de Coimbra  

Bencanta, 3045-601 Coimbra  

  www.esac.pt  

Curso de formação em Poda de Vinha  
Duração 7 horas | sábado, 2 de fevereiro de 2019 |Com emissão de certificado  

 

Programa  

08:30 – Entrega de documentação.  

9:00-13:00 Sessão teórica   

A videira. A poda: definição, princípios e objetivos. Principais tipos de poda.  

Nutrição e fertilização da vinha.  

13:00 Almoço livre 

14:00-17:00 Sessão prática  
Doenças do lenho da videira – Syngenta. Identificação dos órgãos da videira. Execução da poda. 

Inscrição até 31 de janeiro  

Envie a ficha de inscrição preenchida para exploracao@esac.pt ou inscreva-se na Cooperativa Agrícola de Coimbra. 
Informações: 239 802 940 (extensão 385).  

Condições de funcionamento  
O curso funciona com 16 formandos. A inscrição é considerada válida após pagamento. As luvas, vestuário apropriado 
e tesoura de poda são da responsabilidade do formando.  

Custo  
40 €  Inclui a taxa de inscrição, o seguro e o certificado. Pagamento presencial antecipado ou por transferência 
bancária para o NIB 0781 0112 00000006510 38 (envie o comprovativo juntamente com a ficha de inscrição; a fatura 
será entregue no dia da formação ou enviada por email).  

Destinatários  
Público em geral  

 Apoios  
 

Formadores: Rosa Guilherme, Leonor Pato e Luís Valério      

  



Cursos de curta duração  
Escola Superior Agrária de Coimbra  

Bencanta, 3045-601 Coimbra  

  www.esac.pt  

Curso de formação em Poda de Fruteiras  
Duração 7 horas | sábado, 9 de fevereiro de 2019 |Com emissão de certificado  

Formadores: Rosa Guilherme e Luís Valério  

 

08:30 – Entrega de documentação.  

9:00-13:00 Sessão teórica   

Identificação das fruteiras. Aspetos gerais da morfologia das fruteiras. A poda: definição, objetivos e princípios. 
Diferentes tipos de poda. Época de poda.  

Principais inimigos das fruteiras: estratégias para o seu controlo (Bayer CropScience).  

13:00 Almoço livre 

14:00-17:00 Sessão prática  
Identificação dos órgãos de frutificação e vegetação das fruteiras. Execução da poda.  

Inscrição até 7 de fevereiro  

Envie a ficha de inscrição preenchida para exploracao@esac.pt ou inscreva-se na Cooperativa Agrícola de Coimbra. 
Informações: 239 802 940 (extensão 385).  

Condições de funcionamento  
O curso funciona com 16 formandos. A inscrição é considerada válida após pagamento. As luvas, vestuário apropriado 
e tesoura de poda são da responsabilidade do formando.  

Custo  
40 €  Inclui a taxa de inscrição, o seguro e o certificado. Pagamento presencial antecipado ou por transferência 
bancária para o NIB 0781 0112 00000006510 38 (envie o comprovativo juntamente com a ficha de inscrição; a fatura 
será entregue no dia da formação ou enviada por email).  

Destinatários  
Público em geral  

 Apoios  
 

  

Programa   
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