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Vão ter lugar no próximo mês de outubro, duas sessões de esclarecimento sobre  Xylella fastidiosa, no dia 
10 de outubro em Faro e no dia 16 em Mirandela.
Consulte os programas das sessões em anexo no final deste boletim.

A inscrição é obrigatória e gratuita devendo ser efetuada até ao dia 6 e 12 respetivamente.

www.cothn.pt geral@cothn.pt Pág.: 3Fonte: dgav

Sessões de Esclarecimento 
- Xylella fastidiosa
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Vai ter lugar no auditório VITA em Braga a conferência sobre «Conservação dos Recursos Genéticos 
Vegetais: na Alimentação, nos Sistemas de Agricultura e nos Bancos de Germoplasma», já no próximo dia 6 
de outubro. Consulte o programa em anexo no final deste boletim para mais informações.

A inscrição é obrigatória no formulário:
https://goo.gl/forms/O6uJqHnwJrSyWAJD3

Índice

Fonte: INIAV

Conferência «Conservação dos Recursos Genéticos 
Vegetais: na Alimentação, nos Sistemas 
de Agricultura e nos Bancos de Germoplasma» 
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Vamos levar a cabo no próximo dia 26 de Setembro, pelas 9h00, na Estação Experimental António Teixeira, 
em Coruche, no âmbito do Centro Nacional de Competências das Culturas do Milho e Sorgo, o dia de campo 
InovMilho 2017.
Durante esta jornada vai ser assinado o protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Coruche e o 
INIAV para revitalização do espaço de formação e demonstração destinado a agricultores e técnicos 
agrícolas criado no âmbito do InovMilho, na presença de Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural.
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 as principais entidades ligadas à 
investigação agrícola no âmbito das culturas do milho e sorgo.

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

Agradecemos a confirmação da sua presença, até ao próximo dia 21 de Setembro, preenchendo a ficha de 
inscrição que deverá descarregar aqui.
,

Índice

Fonte:ANPROMIS

Dia de campo InovMilho 2017 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiikQ4gGLdeS6ZZezTqJd9ddIwypuvLeqSCF09xLDHBOteTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiikQ4gGLdeS6ZZezTqJd9ddIwypuvLeqSCF09xLDHBOteTQ/viewform
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Sete hectares de framboesa e 30 de morango. Tudo começou em ponto pequeno, em 2006. Nessa altura havia 
pouca mão-de-obra e o meio era pequeno, a concorrência praticamente não existia: havia alguém que alugava 
tractores, outra pessoa que se especializava na irrigação, pouco mais. "No início foi tudo difícil: era outra 
cultura, outra língua, outras leis", explica Eduardo Lopez, o americano, descendente de mexicanos, que foi 
destacado para liderar a propriedade da Zambujeira do Mar. Mudou-se da Califórnia para a pequena localidade 
portuguesa: a estadia, que era suposto durar dois anos, prolongou-se por 11. Pelo meio, a Maravilha Farms 
passou de 810 toneladas de produção (no ano de arranque, em 2007) a 2.750 toneladas de framboesas, mirtilos 
e amoras colhidos em 2016. 

"Cerca de 50% das framboesas consumidas na Europa são produzidas em Portugal. Dessas, 25% são da 
Maravilha Farms", adianta Luís Pinheiro, novo director-geral da empresa que pertence ao gigante norte -
americano Reiter Affiliated Companies, o maior produtor de frutos vermelhos do mundo. Neste momento, 
Portugal representa 2% do grupo: "É o momento de investir para nos tornarmos uma área de referência." Na 
próxima segunda-feira, dia 15, apresentam a estratégia para o negócio até 2021, com a presença confirmada do 
primeiro-ministro António Costa e do ministro da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos. 
O objectivo é atingir os 49,5 milhões de euros em facturação – meta que a própria expansão dos terrenos deve 
acompanhar. Ou seja: os cerca de 150 hectares que hoje ocupam (cerca de 100 nas quintas do Brejão e da Bica, 
na Zambujeira do Mar, e o resto em Tavira) devem crescer para 300.

Em período de campanha (ou de colheita), que acontece entre Maio e Outubro, na Zambujeira, e entre 
Fevereiro e Maio, em Tavira, os trabalhadores chegam a beber 2.500 litros de água por dia. Apanham entre 
quatro e seis quilos de frutos por hora e recebem bónus de colheita de acordo com a produtividade – um 
trabalhador médio recebe €15 por dia, um bom trabalhador chega aos €22. Trabalham cerca de nove horas por 
dia, seis dias por semana. Ao fim do dia regressam a casa em localidades como São Teotónio e Vila Nova de 
Milfontes. São tantas as nacionalidades, que a empresa está a planear um dicionário com vocabulário técnico – 
para evitar que o cultivo fique perdido na tradução.

Fonte: Sábado

Gigante dos frutos vermelhos
aposta em Portugal
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Na recente conferência da PMA em Cape Town, um workshop sobre agricultura inteligente para o clima 
investigou as necessidades da agricultura sul-africana e como a tecnologia holandesa poderia responder 
a essas necessidades.

Aart van den Bos, empreendedor social definiu a agricultura inteligente climática como uma estratégia 
baseada em três pilares: aumentar a produção e a sustentabilidade da renda, fortalecer a resiliência 
através da adoção de novos métodos de cultivo e inovação, bem como a redução de gases de efeito 
estufa e a proteção de recursos naturais como água e biodiversidade.

Ele concentrou-se em sete necessidades da agricultura sul-africana. A primeira delas são as variedades 
de sementes mais resistentes, ajudando os agricultores (particularmente os pequenos agricultores) a 
obter informações e tecnologia, bem como o aspecto crucial do acesso ao capital de produção. A 
segunda necessidade relaciona-se justamente com isso: a importância do planeamento do negócio numa 
empresa agrícola, algo particularmente exigente em pequena escala. Além disso, pertinente para a 
agricultura sul-africana, é a necessidade de atrair os jovens.
Em terceiro lugar, o acesso ao mercado e a logística para produzir produtos no mercado, reduzindo as 
perdas pós-colheita.
"Se você pode medir, você pode gerir", apresentando em relação à necessidade de monitorizar e avaliar 
a eficiência dos métodos agrícolas. 
Em quinto lugar, há a necessidade de ampliar ou desenvolver uma empresa agrícola, dentro de um bom 
quadro político, privilegiando o crescimento e a inovação.

Por fim, Aart van den Bos referiu-se à necessidade de trabalhar a ética.
O governo sul-africano está atualmente trabalhando num quadro estratégico nacional sobre a agricultura 
ecológica de 2018 a 2028, numa tentativa de abordar as questões que ele escolheu.

Índice

Fonte: Agronegócios

Workshop de agricultura ecológica 
na conferência PMA, Cape Town
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A PortugalFoods encontra-se a organizar a feira Food Matters Live que decorrerá nos dias 21 a 23 de 
Novembro, no Centro de Exposições ExCel em Londres.

A Food Matters Live é um evento único onde os players da indústria agroalimentar exploram um dos 
maiores desafios do nosso tempo: a relação entre alimentação, saúde e nutrição e o seu impacto no 
ambiente e bem-estar da população, desenvolvendo novas soluções através da inovação. Decorrerá 
também neste certame internacional o Prémio Ecotrophelia Europa, a maior competição europeia de 
eco-inovação alimentar onde, pela primeira vez, Portugal estará representado pela equipa vencedora da 
ronda nacional dinamizada pela PortugalFoods e pela FIPA. A Food Matters Live é considerada a 
plataforma ideal para a inovação e concretização de negócio no Reino Unido (ver planta).
Para além do ótimo programa que inclui conferências e seminários com conteúdos de relevo para o 
setor, a Food Matters Live organiza também eventos especiais orientados para a concretização de 
negócio como o “European matchmaking event” organizado pela European Enterprise Europe e o 
programa “Meet the Buyer” que decorrerão durante os 3 dias de feira. Ao inscreverem-se nestes 
eventos, os expositores terão a oportunidade de participar em reuniões B2B com distribuidores, 
responsáveis de compras de cadeias de retalho e empresas da área alimentar. Pode visualizar um 
pequeno exemplo dos visitantes da feira aqui.

A PortugalFoods vem convidar a vossa empresa a integrar a representação portuguesa neste evento, 
preenchendo a ficha de  e enviando para inscrição sara.pereira@portugalfoods.org.

Adicionalmente, informa-se que no contexto de um Protocolo celebrado entre a PortugalFoods e o BPI, 
encontram-se disponíveis soluções para o financiamento da participação na Feira (que incluem a 
antecipação dos incentivos, através do BPI COMPETE JÁ) e que poderão ser aprofundadas junto da 
PortugalFoods.

Índice

Fonte: PortugalFoods

PortugalFoods na Food Matters Live 2017

http://portugalfoods.us8.list-manage.com/track/click?u=d84ca2b0df87d942f82e5d3ef&id=cd812d2d5b&e=97de3b4b01
http://portugalfoods.us8.list-manage.com/track/click?u=d84ca2b0df87d942f82e5d3ef&id=fb5984cff8&e=97de3b4b01
http://www.portugalfoods.org/images/newsletter/2017/jul/4/Ficha-de-Inscricao-Food-Matters-Live-2017.pdf
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Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Mestres no âmbito do projeto/instituição 
de I&D AgriLink (Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation), 
BIM/UTAD/36/2017, financiado por Comissão Europeia através do Horizon 2020 – the Framework Programme for 
Research and Innovation (2014-2020), nas seguintes condições: 
Plano de trabalhos: 
O plano de trabalhos incluirá: 1) revisão de literatura científica; 2) apoio à conceção e operacionalização de 
instrumentos de recolha de dados qualitativos e quantitativos, incluindo entrevistas pessoais, para administração face-
a-face e on-line, bem como de entrevistas em profundidade; Apoio e acompanhamento de todas as equipas dos vários 
parceiros do projeto (13 parceiros envolvidos na implementação de casos de estudo) no teste e aplicação dos guiões e 
questionários para recolhe de dados; 3)  Elaboração de bases de dados para armazenagem (para posterior análise) de 
dados e informação qualitativa; 4) apoio à gestão do projeto, ao nível do controle de documentos e processamento de 
despesas; 5) apoio à comunicação interna e externa do projeto com envio de materiais solicitados pela equipa 
responsável pela comunicação e network do AgriLink 
Requisitos de admissão: 
1 .º - Grau de mestre * 
2 .º - Grau de licenciado em ciências sociais, nomeadamente Economia, Gestão, Geografia Económica e Social, 
Sociologia, ou em Engenharia Agronómica, ou áreas afins * 
3 .º - Competências de escrita científica 
4 .º - Domínio da língua inglesa 
5 .º - Conhecimentos do software Microsoft Office Excel para criação de bases de dados e tratamentos 
          estatísticos 
6 .º - Competências avançadas de Word para formatação de documentos 
7 .º - Conhecimento de análise de redes sociais (social network analysis) e de utilização de software 
          associado à sua aplicação empírica (e.g. Unicet, Egonet); 
8 .º - Conhecimentos de estatística multivariada, designadamente análise fatorial, clusters e regressão 
          multivariada, bem como de experiência na aplicação do software estatístico SPSS ou software 
          estatístico similar. 
* fator eliminatório

https://www.campus.utad.pt/bolsasinvestigacao/lista/250
Concurso encerra na próxima 4ª, dia 27 de setembro

Índice

Fonte: UTAD

Bolsa de investigação para mestres 
para o projeto H2020 Agrilink 
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Reserve já a data; 16 de novembro. 

O COTHN está a organizar a 4ª edição da Gala Viva Frutas e Legumes de Portugal em conjunto com a 
revista Frutas, Legumes e Flores.
O evento vai ter lugar nos claustros do CNEMA, em Santarém

Brevemente, mais informações.

Índice

Fonte: Agronegócios

Organização:

GALA VIVA

CNEMA 16 NOV. 2017

Frutas e Legumes
 de Portugal

4ª edição



Sessão de Esclarecimento
Xylella fastidiosa

Faro - 10 de outubro de 2017

Faro (Patacão) - Auditório DRAP Algarve | 10 de outubro de 2017

Direção Geral
de Alimentação
e Veterinária

Sessão de Abertura
Eng.º Fernando Severino, Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
Eng.ª Ana Paula Cruz de Carvalho, Subdiretora Geral  da  DGAV

Apresentação do Plano de Contingência para a Xylella fastidiosa e 
seus vectores

Moderação: Engª Ana Paula Cruz de Carvalho,  DGAV

 
Informação sobre a bactéria e seus vectores

Eng.ª  Clara Serra,  DGAV

Situação na União Europeia e nacional - Medidas legislativas, preventivas 
e de combate

Eng.ª  Claudia Sá,  DGAV

Debate

Encerramento
 

14:30               

             

15:00               

16:30 - 17:30

17:30              

Inscrição gratuita, mas obrigatória,  até ao dia  6  de  outubro de 2017



Sessão de Esclarecimento
Xylella fastidiosa

Mirandela - 16 de outubro de 2017

Mirandela - Auditório do Centro de Formação Pro�ssional  da Quinta do Valongo | 16 de outubro 2017

Direção Geral
de Alimentação
e Veterinária

Sessão de Abertura
Dr. Manuel Cardoso, Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte
Eng.ª Ana Paula Cruz de Carvalho, Subdiretora Geral  da  DGAV

Apresentação do Plano de Contingência para a Xylella fastidiosa e 
seus vectores

Moderação: Engª Ana Paula Cruz de Carvalho,  DGAV

 
Informação sobre a bactéria e seus vectores

Eng.ª  Clara Serra,  DGAV

Situação na União Europeia e nacional - Medidas legislativas, preventivas 
e de combate

Eng.ª  Claudia Sá,  DGAV

Debate

Encerramento
 

14:30               

             

15:00               

16:30 - 17:30

17:30              

Inscrição gratuita, mas obrigatória,  até ao dia  12 de  outubro de 2017



Receção aos participantes 

9:30 

9:00 

PROGRAMA 

6 

CONFERÊNCIA 
“Conservação dos Recursos Genéticos Vegetais: 
na Alimentação, nos Sistemas de Agricultura e 

nos Bancos de Germoplasma” 

Sessão de Abertura com a presença do  Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís 

Capoulas Santos 

10:00 Conferências de Abertura 
BIOVERSITY /European Cooperative Programme for Genetic Resources, Lorenzo Maggioni  

Tratado Internacional para os Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura, Álvaro Toledo   

Representante da FAO, Francisco Sarmento 

Alimentação Sustentável – Inovação 

Moderador: Ondina Afonso – Clube de Produtores Continente (SONAE) 

 
História das sementes na Península Ibérica, Dulce Freire, ICS/ UL  
 
Alimentar o futuro: uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar, Teresa Carvalho, 

APN  

A necessidade de Inovação -  João Miranda, FRULACT  

14:00 

11:00 

12:30/14:00 ALMOÇO  

Sistemas de Produção – Agricultura 
Moderador: Rui Ribeiro do Rosário - INIAV, I.P. 

As Associações de Desenvolvimento Rural e a Valorização dos Recursos Genéticos 

Endógenos, Custódia Correia, Rede Rural Nacional 

Biodiversidade e os novos desafios da conservação e valorização dos recursos 

genéticos vegetais, Ana Maria Carvalho, ESAB 

Valorização dos recursos genéticos, João Coimbra, empresário agrícola - Paulo Martinho, 

Quinta Sementes Vivas - Luis Alves, Cantinho das Aromáticas  

Bancos de Germoplasma – O Legado da Humanidade 
Moderador: António Abreu – Caixa de Crédito Agrícola 

 
A Arca de Noé das Sementes - Asmund Asdal, Svalbard Seed Vault  

Contributo do Banco de Germoplasma ISOPlexis para o conhecimento, conservação e 

valorização da agrodiversidade no Arquipélago da Madeira, Miguel Carvalho, UMadeira 

Conservar a origem do futuro - Ana Maria Barata, BPGV/INIAV  

A conservação do Recursos Genéticos Vegetais na construção de Novos 

Aproveitamentos Hidroelétricos, Nuno Portal, EDP Produção  

 
Conferência de encerramento - Isabel Ferreira,  CIMO  

 

ENCERRAMENTO  

14:30 

16:00 

15:00 

15:30 

16:30 

17:00 

17:30 

18:00 

11:30 

Local: Auditório VITA - Braga 

outubro 

12:00 
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