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Compilação de artigos sobre Estenfiliose: Voltar

Estamos a desenvolver no COTHN uma compilação de artigos sobre estenfiliose. 

Esta é uma das actividades de divulgação de informação previstas no grupo de trabalho da estenfiliose da qual o 
COTHN faz parte.

Consulte os artigos à medida que vão sendo divulgados no portal COTHN, na categoria notícias - artigos sobre 
estenfiliose; www.cothn.pt

Fonte: COTHN



Pag. 4
www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 46 

Empreendedores portugueses veem os seus projetos distinguidos pela 
Academia do Centro de Frutologia Compal:

Voltar

Os projetos vencedores da Academia 2016 do Centro de Frutologia Compal foram conhecidos numa sessão que ficou 
marcada pela discussão de soluções para as principais necessidades sentidas pela geração de empreendedores agrícolas 
do futuro, identificadas pelos próprios. Entre as principais necessidades destacam-se a redução dos custos de produção, 
as exigências dos mercados e o desafio da inovação. 

Ana Pacheco, Carlos Matos e Gil Silva são os empreendedores distinguidos da Academia 2016 do Centro de Frutologia 
Compal pelos seus projetos inovadores com bolsas de instalação de 20.000€. Depois de participação naquela que é já 
uma formação de referência a nível nacional, os três empreendedores viram o seu trabalho e projetos distinguidos pelo 
júri da Academia, composto pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Confederação Nacional 
das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (CONFAGRI), Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa (ISA) e Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP).

É na Herdade da Galeana, uma exploração familiar que partilha com o irmão, que Ana Pacheco vai instalar o seu pomar de 
romãs, com um total de 7 hectares. O objetivo é estar a produzir e comercializar perto das 60 toneladas deste fruto em 
2020. A empreendedora alentejana acredita que a inovação é fundamental, pois permite fazer sempre mais e cada vez 
melhor.

Carlos Matos, nascido e criado no Porto, escolheu a região do Fundão para instalar um pomar de Cerejas, com cerca de 6 
hectares, por ser uma zona privilegiada para a produção desta fruta. O seu gosto especial pela agricultura levou o 
empreendedor, que atualmente é técnico de som, a apostar nesta área. Até 2020, pretende que a sua produção 
ultrapasse as 35 toneladas. 

Farmacêutico de profissão, com 27 anos, Gil Silva decidiu candidatar-se com uma instalação de mirtilos, que se destacou 
pela elevada sustentabilidade do projeto. É na região de Penedono, em Viseu, que vai instalar o seu pomar com mais de 
15 hectares. Até 2020, pretende estar a produzir um total de 12 toneladas de fruta.

Os 12 empreendedores frutícolas que participaram no programa tiveram mais 60 horas de formação, incluindo 42 horas 
em sessões práticas no terreno. As bases teóricas que sustentam as melhores práticas agrícolas, alguns exercícios de 
aplicação dos conhecimentos e exemplos de casos práticos reais foram abordados nas 20 horas de módulos teóricos. A 
Academia prosseguiu com a formação prática, que incluiu sessões no terreno com Organizações de Produtores, visitas a 
explorações agrícolas modelo e uma sessão na fábrica Sumol+Compal, em Almeirim.
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Ofícios Circulares da dgav; OFÍCIO CIRCULAR Nº 36 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 37: Voltar

- OFÍCIO CIRCULAR Nº 36/2016 Focos de Tecia solanivora em Espanha. Consulte o Ofício no link:.
   

- OFÍCIO CIRCULAR Nº 37/2016 Novos focos e novas subespécies de Xylella fastidiosa na União Europeia.      
  Consulte o Ofício no link:

http://www.cothn.pt/publicfiles/8fozhehdevgyyf1cwygqeotnmyk2cjwnd2fm6erj.pdf

  http://www.cothn.pt/publicfiles/x2zmb0xiygbx11ictnkomunxhmlohh3pd4awuon5.pdf

Fonte: dgav
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Sapec vende Agro Business a grupo Bridgepoint por €456milhões:
Voltar

A Sapec Agro Business, líder no mercado nacional de herbicidas, inseticidas e fungicidas, chegou a um acordo 
de venda com o grupo de “private equity” Bridgepoint. A aquisição, sujeita ainda à aprovação das autoridades 
da concorrência portuguesa e espanhola, está avaliada em 456 milhões de euros.

Sediada em Portugal, a Agro Business é detida pelo grupo de origem portuguesa Sapec, ligado aos setores 
químico e mineiro, e agrega as empresas Agro S.A. e a espanhola Trade Corporation International, adquirida em 
2000.

A empresa e o fundo de “private equity” chegaram, no dia 6 de novembro, a um acordo de venda das ações 
com um valor líquido de 318,4 milhões de euros, explica em comunicado a empresa nacional. Ainda assim, o 
negócio totaliza os 456 milhões de euros.

A Agro Business é “líder na proteção de culturas em Portugal e terceiro maior operador neste mercado em 
Espanha” e está presente no mercado global de nutrição vegetal com vendas em mais de 70 países. Em 2015, o 
negócio gerou receitas de 223 milhões de euros. A empresa desenvolve, produz e comercializa produtos para a 
proteção de plantações (herbicidas, inseticidas e fungicidas) e especialidades na área da nutrição vegetal 
(fertilizantes especiais, como micronutrientes e bio estimulantes).

O negócio continuará sob comando do atual CEO (Chief Executive Officer), Eric van Innis. “O novo acionista 
partilha as nossas ambições e o objetivo passa por acelerar o crescimento do nosso negócio criando 
oportunidades em novos mercados, lançando novos desenvolvimentos e novas soluções agrícolas para os 
nossos clientes”, comenta o responsável.

Por sua vez, Héctor Pérez, partner da Bridgepoint sublinha que a Agro Business “está agora em condições para 
acelerar o crescimento e ganhar escala”. O grupo de investimento observa que a produtora portuguesa 
desenvolve operações em nichos de mercado que “estão em crescimento estrutural, dada a necessidade de 
aumentar a quantidade e qualidade da produção agrícola para responder à evolução da população e 
necessidades de uma alimentação saudável”.

Fonte: Hipersuper
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Voltar

Entre 23 e 25 de novembro tem lugar na capital portuguesa a XI Conferência Internacional de Organizações de 
Produtores de Frutas e Legumes (ICOP).
A iniciativa, que conta com especialistas internacionais, vai ter inúmeros painéis de discussão, com profissionais 
a darem exemplos de boas práticas no setor e também espaços de networking.

A conferência é organizada pela Gfa, Portugal Fresh – Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores 
de Portugal e pela Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas (FNOP).  

Fonte: Agrotec



Exportações de pera rocha atingem 86% da produção:

Pag. 8
www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 46 

Voltar

As exportações de pera rocha representaram 86% da produção na campanha de 2015/2016, quando na de 
2014/2015 foi 50%, trazendo mais rentabilidade, segundo dados divulgados pela associação do setor.

Entre agosto de 2015 e o mesmo mês de 2016, foram exportadas 71 mil toneladas de pera rocha das 133 mil 
produzidas, 86%, quando em 2014/2015, de um total de produção de 201 mil toneladas, 102 mil foram 
vendidas no mercado externo, 50%, de acordo com a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP).
Em 2015/2016, as vendas de pera rocha renderam entre 130 a 140 milhões de euros, dos quais 10 a 120 
milhões resultaram das exportações, quando um ano antes o setor facturou 120 milhões de euros.

«Como houve uma diminuição da produção, desviou-se para exportação parte do que o mercado nacional 
consumia para, por um lado, manter clientes e contratos comerciais e, por outro lado, conseguirmos valorizar a 
produção e conseguirmos melhores preços», justificou Aristides Sécio, presidente da ANP.
Brasil (29.135), Reino Unido (11.156), França (9.126), Marrocos (8.135) e Alemanha (4.565) são atualmente os 
cinco principais mercados de destino desta fruta.

Além dos tradicionais mercados de destino da pera rocha têm surgido como mercados emergentes para onde a 
pera rocha já começou a ser exportada, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão, Singapura, Cabo Verde, 
Gana, Nigéria e Sri Lanka. Canadá, Angola e outros países europeus também se incluem entre os mercados por 
excelência da pera rocha.

A campanha 2016/2017 começou em agosto deste ano, com 100 mil toneladas de fruta colhidas, uma quebra 
de 15% face à anterior e de 50% face à produção considerada normal.
A pera rocha é produzida, um total de 99% nos concelhos entre Mafra e Leiria, numa área de cultivo de 11 mil 
hectares, sendo os concelhos de maior produção os do Cadaval e Bombarral.

A pera rocha do Oeste possui Denominação de Origem Protegida (DOP), um reconhecimento da qualidade do 
fruto português por parte da União Europeia.

Fonte: Lusa
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Estima-se que a rega enterrada gota-a-gota, por oposição aos sistemas de aspersão e pivot, permita poupar até 
30% em água e energia, quando aplicada às culturas de milho e sorgo.

A estimativa surge após a instalação de um sistema de rega gota-a-gota nos campos onde a Associação 
Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo (Anpromis) está a realizar os ensaios no âmbito do projecto 
Sanimilho – um protocolo de colaboração técnico-científica entre a Associação e o Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária.

Os resultados finais da experiência só serão conhecidos no final do mês de Setembro, aquando da colheita do 
milho. Porém, a empresa encarregue da instalação do sistema de rega apresentou esta previsão durante o dia 
de campo dedicado ao projecto, na Estação Experimental António Teixeira, em Coruche.

Durante o evento, o presidente da Anpromis, Luís Vasconcellos de Souza, sublinhou que «a via para competir 
no mercado global é aumentando a eficiência das nossas explorações agrícolas», daí a importância do 
Sanimilho.

Por seu turno, a ministra da Agricultura, Assunção Cristas, também presente no dia de campo, classificou a 
fileira como «um caso de sucesso em Portugal pela sua organização e sólida modernização tecnológica, 
nomeadamente ao nível da poupança de água e energia».

Voltar

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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A DGAV divulga o Plano de Contingência para controlo dos agentes causais da doença de Citrus Greening.

O presente Plano de Contingência tem como objetivo estabelecer procedimentos com vista a garantir uma 
rápida e eficaz resposta em caso de deteção da doença de Citrus Greening em Portugal e controlo dos insetos 
vetores.
Aceda ao Plano no link: 
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=20392000

Voltar

Fonte: dgav
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Voltar

Sem nenhuns estudos agrícolas, nem planos para aderir a uma associação de produtores, Patrick Stoffer vai ter 
disponível, a partir de hoje e semanalmente, cerca de 1000 alfaces para comercializar. Estas serão consumidas 
pelos residentes da Humanitas em Deventer na Holanda. Este também é o local onde está instalado o contentor 
que as produz.

Estaremos perante o cultivo do futuro?

Stoffer é o primeiro agricultor de contentor, ao adquirir a “Leafy Green Machine” da Horticoop. Desenvolvida 
pela companhia Americana Freight Farms, é constituída por um contentor de 12,2x2,44x2,6m que contém 256 
torres de cultivo em hidroponia para vegetais.

Através do uso de uma aplicação, pode-se estar sempre a par das condições do contentor, recebendo dicas 
sobe o que se está a passar no processo de cultivo. Cada contentor contém o equivalente a 7000m2 de solo, 
estando a tornar-se muito popular nos EUA, com cerca de 150 unidades já instaladas.
 Stoffer estuda gestão de instalações e usa a sua “veia” de empreendedor para concluir o seu projeto final.
Não possuindo currículo agrícola o que Stoffer tem é uma “Leafy Green Machine” e um cliente local. Este 
sistema permite tornar-se parte da comunidade, envolvendo os clientes e os residentes locais no processo de 
cultivo, transformando-se num projeto social.

Stoffer tem clientes em restaurantes locais, Bares de saladas e empresas de catering, que reconhecem o valor 
acrescentado destes produtos pela sua frescura. Devido ao elevado preço da “Leafy Green Machine” é 
impossível competir com os preços dos supermercados, embora seja difícil encontrar produto mais fresco e 
saudável que este.

Esta ideia também captou o interesse na Europa, nomeadamente em países como a Noruega, Suécia e o Reino 
Unido.

Fonte: Freshplaza
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I Dia de Campo IPP/ESAE/COTHN/INIAV

Sessão de apresentação do serviço de inspeção de pulverizadores (SIP).
Vai decorrer na Escola Superior Agrária de Elvas, no próximo dia 18 de Novembro, a começar às 8:30.
Entradas gratuitas com confirmação para o nº 268628528 ou email mecanizacao@esaelvas.pt

Eventos:
Voltar
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Um dia de campo dedicado à baga Goji

A Cooperativa Bagas de Portugal dinamiza a 26 de Novembro um 
dia de campo dedicado ao Goji, um superalimento que em Portugal 
aos poucos está a fazer parte da linguagem comum dos 
consumidores.
 
“O mercado da comida saudável está a crescer e, consequentemente, 
o apetite por esta fatia do negócio aumenta. Investir na baga de Goji 
é, nesse sentido, um caminho a seguir para quem quer agora abraçar 
um projecto agrícola”, afirma o presidente da Cooperativa Bagas de 
Portugal, Paulo Lúcio Costa Gomes.
O dirigente vê neste dia de campo “uma excelente oportunidade” para 
todos aqueles que tencionam conhecer de perto este “poderoso 
antioxidante”, um fruto de origem asiática que começa a ter muita 
procura na Europa.
O programa inclui, além da vertente técnica (com demonstração de 
poda e sistemas de condução), um espaço para esclarecimentos 
sobre a produção do fruto, visita a duas explorações, desjejum e 
almoço temático, onde o Goji sobressai.

“Esta iniciativa surge no âmbito das nossas actividades de fomento a novas culturas. Somos uma cooperativa, de responsabilidade limitada, 
que ambiciona dar resposta a várias necessidades sentidas por parte dos produtores de pequenos frutos, um sector de importância crescente 
na agricultura nacional”, acrescenta Paulo Lúcio Costa Gomes.
Fundada a 08 de Janeiro de 2016, a Cooperativa Bagas de Portugal nasceu a partir de um grupo de produtores de pequenos frutos oriundo de 
vários pontos do País.
A aposta numa nova política de comercialização, assente na defesa dos interesses de quem produz, norteou este projecto que pretende 
imprimir um novo ritmo à fileira.
 
Além da comercialização, quer diferenciar-se em áreas como a conservação, armazenagem, transformação, promoção, produção, importação, 
exportação e qualidade do fruto e seus derivados.
 
A sede desta estrutura de âmbito nacional localiza-se no edifício VougaPark, em Sever do Vouga, concelho que detém o título de Capital do 
Mirtilo.

Eventos (continuação):
Voltar



Pag. 14
www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 46 

Balanço de campanha; Pêra:

Realiza-se no dia 12 de dezembro, a partir das 09:30 horas no 
auditório do INIAV em Alcobaça, o balanço da campanha da pêra.

Aceda ao site do COTHN em  na secção notícias para 
mais informações e inscrições.

www.cothn.pt

Eventos (continuação):
Voltar

http://www.cothn.pt

