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O Sistema de Identificação Parcelar é uma medida Simplex, que tem como objetivo 
disponibilizar informação sobre as parcelas das explorações agrícolas.
A medida foi apresentada esta semana em Lisboa pelo IFAP – Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas.
Para o Ministro da Agricultura, que presidiu ao encerramento da sessão, «trata-se de um 
importante passo na atualização e disponibilização de informação aos agricultores e 
sobretudo para as instâncias europeias, que vai permitir reduzir significativamente as 
correções financeiras a que o país está regularmente sujeito».
Capoulas Santos explicou que «grande parte das devoluções de fundos comunitários a 
Bruxelas deve-se, designadamente, a deficiências na identificação das parcelas, situação que 
será amplamente melhorada com este novo instrumento».

O Ministro considera que, para além das vantagens para os agricultores, trata-se de «uma 
importante ferramenta de planeamento, muito útil para a investigação, planificação e 
administração do território».
Nesta apresentação pública participou também a Secretária de Estado Adjunta e da 
Modernização Administrativa, responsável pela implementação do programa Simplex, que se 
congratulou com «mais uma tarefa realizada, mais um instrumento ao serviço do país no 
âmbito do Programa Simplex».
Estão registadas cerca de 3 milhões e 500 mil parcelas, que abrangem uma área de cerca de 5 
milhões de hectares, correspondentes a 41% da superfície do território nacional continental.

De acordo com as estatísticas, em junho de 2015 encontravam-se registados cerca de 435 mil 
declarantes que se podem constituir como potenciais utilizadores do Sistema de Identificação 
Parcelar (SIP).  

Índice

Fonte: Agrotec

Agricultura: apresentado Sistema 
de Identificação Parcelar



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 04 

Índice
Processo de consulta pública sobre
 futuro da PAC arranca em Fevereiro

Pag. 4

O comissário europeu para a Agricultura, Phil Hogan, anunciou que o processo de 
consulta pública sobre o futuro da Política Agrícola Comum (PAC) após 2020 arranca a 
2 de Fevereiro. No final de 2017, a Comissão Europeia irá publicar um documento 
sobre o mesmo tema.

O responsável sublinhou que «o objectivo é perceber como a PAC pode ser 
melhorada e modernizada. Eu estou ciente da complexidade da nossa política e estou 
a dedicar-me a torná-la mais simples para o benefício dos agricultores europeus».

«Os cidadãos e os políticos devem aceitar que níveis elevados de qualidade e 
segurança alimentar não podem ser conjugados com agricultores que fazem mais 
pelo ambiente, a não ser que existiam incentivos específicos para isso», disse Phil 
Hogan. «Os produtores precisam de políticas que os apoiem e a PAC reforçou a 
agricultura europeia por mais de 50 anos.»

O processo de consulta pública deverá decorrer até ao final de Abril.

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Um relatório do Tribunal de Contas Europeu (TCE) recomenda, à União Europeia (UE), o 
reforço e coordenação dos seus esforços no combate ao desperdício alimentar. O documento 
defende que «as medidas tomadas até à data são fragmentadas e intermitentes, não existe 
uma estratégia concertada a nível da UE e a coordenação a nível da Comissão [Europeia] é 
insuficiente».

De forma a combater o desperdício alimentar de forma mais eficaz, o TCE aconselha a inclusão 
deste tópico na revisão do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 e a sensibilização 
dos Estados-Membros para que incluam esta questão aquando do planeamento de medidas 
futuras. Além disso, «a Comissão Europeia deverá facilitar o intercâmbio de boas práticas em 
matéria de higiene e rastreabilidade».

O documento nota que ainda existem uma série de barreiras à doação de alimentos. Por isso, 
recomenda a clarificação das leis que se referem a esta temática e a promoção da utilização 
das disposições existentes em matéria de doações, nomeadamente no que diz respeito aos 
hortofrutícolas retirados do mercados, entre os Estados-Membros.

As normas de comercialização das frutas e legumes (normalmente, estes produtos têm de 
obedecer a padrões estéticos de tamanho e forma), na UE, podem levar a que «produtos 
perfeitamente comestíveis sejam retirados da cadeia de abastecimento». É necessário avaliar 
a relação entre estas normas e o desperdício  alimentar, refere o documento.

As práticas comerciais desleais e as situações de desequilíbrio no poder de negociação 
também podem provocar desperdício alimentar. Por exemplo, através do cancelamento de 
encomendas ou alterações de volume de forma inesperada, aponta o relatório do TCE. Apesar 
dos esforços da Comissão Europeia para combater estas questões, através do incentivo à 
criação de organizações de produtores ou da Iniciativa da Cadeia de Abastecimento, estes 
problemas «permanecem por resolver».

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Está disponível o Guia Prático do Empreendedor Agrícola que aborda as seguintes 
questões: Estruturação e validação do modelo de negócio / Constituição da empresa 
agrícola ou agro-industrial /Financiamento e apoios financeiros à atividade da 
empresa.

Consulte o Guia no link:
http://www.mbia.pt/guia-pratico-do-empreendedor-agricola/

Guia Prático do Empreendedor 
Agrícola

Fonte: Rede Rural
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O COTHN vai disponibilizar periodicamente, artigos de relevância sobre a temática 
do controlo de qualidade e segurança alimentar.
Estes artigos vão estar disponíveis no portal do COTHN em  dentro do 
menu noticias, na categoria «Artigos sobre Controlo de Qualidade e Segurança 
Alimentar».

Visite-nos regularmente.

www.cothn.pt

Fonte: COTHN
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SCiO é um novo sensor que consegue “medir” o grau de doçura de um morango. 
Utiliza um espectrómetro de infravermelho capaz de analisar a estrutura molecular 
do morango. 
Este novo sensor, incorporado no Changhong H2, um smartphone a ser brevemente 
lançado na China, torna-se uma ferramenta útil para o desenvolvimento de 
aplicações  que podem inclusivamente detetar ou medir a gordura corporal.

O SCiO foi desenvolvido com o apoio da plataforma de crowdfunding Kickstarter e 
está em fase de comercialização. O aparelho foi testado por um analista da Verge 
que apesar de algum cepticismo, verificou que o sensor foi capaz de detectar o 
morango com mais teor de açucar da caixa. 

O Changhong está previsto ser lançado primeiramente na China e posteriormente 
nos EUA.

Fonte: theverge.com
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Seminário «Como enfrentar as mudanças climáticas»

A realizar em Oeiras na Av. da República, Quinta do Marquês no dia 1 
de Fevereiro de 2017.

Consulte o programa e aceda ao formulário de inscrições no anexo 
deste boletim.

Eventos:
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Eventos (continuação):

Seminário «O controlo dos género alimentícios colocados à 
disposição do consumidor».

Decorre no próximo dia 1 de fevereiro no auditório da Escola 
Superior Agrária de Santarém. 

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

Informamos que se encontram abertas as candidaturas à Academia 2017.
As candidaturas podem ser realizadas até ao dia 23 de fevereiro em:

 
 

http://centrofrutologiacompal.pt/academia/candidaturas/

Semana 04 
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Curso de pós-graduação em “Direito Agrário e 
Sustentabilidade”. 

Promovido pela Faculdade de Direito com o apoio do Colégio 
Food Farming and Forestry (F3) da Ulisboa.

Inscrições até dia 27 de fevereiro.

Consulte o programa do curso em anexo no final deste boletim 
informativo.



https://goo.gl/forms/G6VS3LKQN0BV3WTe2




 

1 

 

 

Formação Avançada em Direito Agrário e Sustentabilidade 
 

Coordenação: Prof. Doutora Rute Saraiva e Prof. Doutor Nuno Cunha Rodrigues 
 

Gabinete de Consultoria Jurídica (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) 

em colaboração com o Colégio Food, Farming and Forestry (F3) 

 

 

Apresentação do Curso 
 

Num país tradicionalmente agrícola que redescobre a mais-valia do sector agrário para o crescimento 

sustentável da economia, a Formação Avançada em Direito Agrário e Sustentabilidade tem por 

objetivo principal colmatar a lacuna observada de ausência, no plano nacional, de uma formação 

especializada na matéria, dirigindo-se tanto a juristas como a outros profissionais que trabalhem ou se 

interessem pela área, tais como engenheiros agrónomos, funcionários da Administração Pública, 

consultores, membros de associações agrícolas e empresários da indústria agroalimentar. 
 

A lecionação contará com um conjunto transversal de docentes da academia e do setor privado, 

reunidos em rede pela Faculdade de Direito e pelo Colégio Food, Farming and Forestry (F3) da 

Universidade de Lisboa para uma compreensão multidisciplinar dos problemas e desafios jurídicos, 

económicos, ambientais e industriais que a atividade agrícola acarreta. Os diálogos entre as ciências 

jurídico-sociais e naturais são, portanto, fomentados ao longo das várias sessões de formação.  

 

 

Corpo docente 
 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO PERSPETIVA ECONÓMICA 

Alexandre Mestre (Abreu Adv) 

Ana Cláudia Guedes (FD) 

Ana Neves (FD) 

Diogo Pereira Duarte (FD) 

Fernando Loureiro Bastos (FD) 

Luís Gonçalves da Silva (FD) 

Manuel David Masseno (IPB) 

Margarida Seixas (FD) 

Nazaré Costa Cabral (FD) 

A. Barreto Menezes Cordeiro (FD) 

Carla Amado Gomes (FD e Colégio F3) 
Clotilde Palma (FD) 

Deolinda Meira (ISCAP) 

Margarida Lima Rego (FD-UNL) 

Miguel Moura e Silva (FD) 

Nuno Cunha Rodrigues (FD) 

Pedro Infante (FD) 

Pedro Santos (CONSULAI) 
  

PERSPETIVA AMBIENTAL PERSPETIVA AGROINDUSTRIAL 

Alexandra Aragão (FD-UC) 

Ana Paula Marreilha Santos (FF e Colégio F3) 

António Guerreiro de Brito (ISA e Colégio F3) 

Carla Amado Gomes (FD e Colégio F3) 

Dulce Lopes (FD-UC) 

Fernando Araújo (FD) 

Helena Pereira Melo (FD-UNL) 

Isabel Rodrigo (ISA e Colégio F3) 

João Miranda (FD e Colégio F3) 

Jorge Cancela (FA e Colégio F3) 

Rute Saraiva (FD e Colégio F3) 

António Brito Neves (FD) 

Cristina Carvalho (FF e Colégio F3) 

Cristina Máguas (FC e Colégio F3) 

Elsa Oliveira (FD) 

Francisco Gomes da Silva (ISA e Colégio F3) 

Jorge Silva Sampaio (FD)  

José Veríssimo (ISEG e Colégio F3) 

Luís Ferreira (FMV e Colégio F3) 

Margarida Moldão-Martins (ISA e Colégio F3) 

Maria João Estorninho (FD e Colégio F3) 

Nuno Aleixo (Portugalberries) 

Pedro Caridade de Freitas (FD) 
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Plano Curricular 
 

MÓDULO 1: ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
História do Direito e política agrária em Portugal  

Evolução histórica da questão agrária na Constituição de 76  

Direito internacional agrário  

Direito europeu agrário  

Direito institucional agrário  

Direito do Ordenamento do Território e agricultura  

Direitos reais agrários  

Contratos agrários  

Orçamento e agricultura  

Sistema de Segurança Social e pensões dos trabalhadores agrários  

Direito laboral agrário  

Direito empresarial agrário  
 

MÓDULO 2: PERSPETIVA ECONÓMICA 
Programas e fundos agrários e desenvolvimento económico  

Financiamento e crédito agrícolas  

Direito dos seguros agrícolas e seu contencioso  

Jurisprudência do comércio internacional agrário  

Mercados financeiros e agricultura  

Mercados regulados e agricultura  

Contratação pública no sector agroalimentar  

O novo código cooperativo  

Direito fiscal agrário  

Direito da concorrência e agricultura  

Direito dos biocombustíveis  
 

MÓDULO 3: PERSPETIVA AMBIENTAL 
Modos de produção e a “moda verde”  

Direito do ambiente e agricultura: os transgénicos e as hormonas em especial  

Bem-estar animal  

Agricultura e água  

Agricultura e resíduos  

Política dos solos e instrumentos de distribuição de terras  

Florestas e celuloses no ordenamento do território  

Turismo rural  

Direito das alterações climáticas, agricultura e florestas  
 

MÓDULO 4: PERSPETIVA AGROINDUSTRIAL 
Licenciamento industrial e ambiental  

Direito da agricultura e alimentação  

(Direito da) alimentação animal  

Certificação e denominação de origem 

Rotulagem alimentar  

Direito dos consumidores e mercado agroalimentar 

Sistemas de qualidade 

Direito dos fitofármacos  

Empresa e gestão agrárias e organização de produtores  

Direito contraordenacional e penal agrário  
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Calendário e horário 
 

O curso será lecionado entre 3 de março a 26 de maio, com pausa nas 2ª, 3ª e 4ª semanas de abril. 

As aulas decorrerão às sextas-feiras, em horário pós-laboral (19h – 21h40), e aos sábados de manhã 

(10h – 12h40) e tarde (14h00 – 16h40). 

 

 

Contacto para informações e/ou inscrições: 
 

Dr. Miguel Martins – Gabinete de Consultoria Jurídica, FDUL 

E-mail: gcj@fd.ulisboa.pt  

Telefone: 217 984 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Poderá ocorrer permuta de docentes por motivos imprevistos) 

mailto:gcj@fd.ulisboa.pt
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