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Como é habitual, o COTHN disponibiliza sempre que necessário a informação sobre as autorizações excepcionais 
para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Pode encontrar esses mesmos alertas na página do nosso 
INFOAGRO em 

Sairam 2 autorizações excepcionais para aplicação de produtos fitofarmacêuticos:

Autorização excecional de emergência ao abrigo do Art.º 53 do Regulamento (CE) nº 1107/2009, de 21 de 
outubro para utilização do produto SIGNUM para o controlo da mancha ocre da amendoeira. 

Pode consultar esta autorização em anexo no final deste boletim.

Autorização excecional de emergência ao abrigo do Art.º 53 do Regulamento (CE) nº 1107/2009, de 21 de 
outubro para utilização do produto CRAPAL para a monda química de frutos em prunóideas (damasqueiro, 
ameixeira, pessegueiro e nectarina), para o controlo vegetativo em citrinos ornamentais, pomóideas 
(macieira e pereira) e prunóideas (damasqueiro, ameixeira, pessegueiro e nectarina) e para a indução floral 
em citrinos ornamentais.

Pode consultar esta autorização em anexo no final deste boletim.

http://infoagro.cothn.pt/portal/ 
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A Cogeca - Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas da União Europeia anunciou, esta semana, o Prémio 
Europeu à Inovação Cooperativa com o objetivo de promover práticas e soluções inovadoras concebidas pelas 
cooperativas.
A partir de Bruxelas, o secretário-geral do Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, declarou que os agricultores europeus e 
suas cooperativas são conhecidos pelos seus alimentos nutritivos e de alta qualidade que, para além disso, 
cumprem com alguns dos requisitos de produção e ambientais mais exigentes do mundo.
No entanto, para manter esta linha, as cooperativas agrícolas devem produzir mais e melhores produtos de 
forma sustentável. Necessitam inovar continuamente para responder ao mercado e às exigências dos 
consumidores e também assegurar uma melhor retribuição do mercado, afirmou Pesonen.
«Por conseguinte, este prémio pretende promover as práticas e soluções inovadoras desenhadas pelas 
cooperativas europeias e divulgar estas conquistas», pelo que convidam as suas cooperativas associadas a 
enviarem o quanto antes as suas candidaturas, sublinhou o responsável.

O plano de aplicação termina a 23 de junho e a cerimónia de entrega dos prémios terá lugar a 29 de novembro. 
Mais informações disponíveis na página:  .http://www.copa-cogeca.eu/eaci.aspx

Índice

Fonte: Agrotec

A Cogeca anuncia a criação do prémio europeu à 
Inovação Cooperativa
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Empresa portuguesa recebe convite do Governo chileno para estabelecer operação na América latina num setor considerado 
estratégico.
Esta startup do Fundão financiada pela Portugal Ventures desenvolveu uma plataforma de IOT (internet of things) muito robusta 
e poderosa.
Esta plataforma foi desenvolvida com o objetivo de reduzir os consumos de água e energia na rega.
A plataforma é tão poderosa e simples e tem tido tão bons resultados que esta startup do fundão está a desenvolver aplicações 
com diversos parceiros em áreas tão diferentes como a saúde, a gestão de hotéis, smart cities com municípios ou gestão de 
campos de golf.
A startup criada por 2 Agrónomos e 1 Programador conta já com mais de 2500 dispositivos activos com reduções de consumo.
A trigger conta já com diversos casos de grande sucesso onde se destacam os resultados obtidos na Câmara Municipal de Lisboa 
a na Câmara municipal de Oeiras com poupanças que chegam em diversos casos a ser superiores a 50%.
A trigger foi em Setembro de 2016 acelerada num programa da UPTEC e ganhou o IOT chalange promovido pela PT empresas 
bem como o 2 lugar noClimate LaunchPAD.
A empresa esteve presente com o apoio da PT empresas no Websummit em Lisboa. A trigger ganhou um evento de IOT feito 
pelo IOTvalley França e representou Portugal no evento europeu de redução dos impactos climáticos.
A missão da trigger é simples reduzir o impacto dos sistemas criados pelo homem na terra num lema a que chamam #ITES 
Intelligence with Technology to get Efficiency and Sustainability.

Face às características e necessidades do Chile a trigger vai trabalhar com o apoio do governo chileno em três objetivos muito 
claros:
- Deteção e prevenção de incêndios.
- Poupança de água e energia no setor da Agricultura.
- Poupança de energia e aumento da eficiência e produção de energia renovável.

A entrada da trigger no Chile é feita depois de uma cuidadosa seleção mundial das startups com melhores capacidades de 
resposta nestas áreas que a trigger venceu.
O Governo chileno criou diversas condições para a fácil instalação da empresa como a sede e todas infraestruturas de suporte, 
um programa de acolhimento para facilitar os contactos neste pais,e ainda apoia todas as despesas de instalação da empresa 
viagens e os salários de toda a equipa.

A trigger irá assim abrir escritório no Chile e montar uma equipa local. A base do Chile servirá também para iniciar a sua 
operação na América Latina. Ficou assim antecipada as perspetivas de internacionalização previstas apenas para a segunda 
metade do ano de 2017.

Índice

Fonte: Agrotec

Gestão da água e energia: Chile reconhece empresa 
portuguesa
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No ano que se celebra o 25º aniversário da FRUIT LOGISTICA, registaram-se de 8 a 10 de Fevereiro passado, 
cerca de 3100 expositores de 86 países e cerca de 70.000 visitantes e profissionais. O Dr. Christian Goke, 
presidente da direção da Messe Berlin GmbH afirma que sendo uma feira líder mundial, a FRUIT LOGISTICA 
representa uma marca obrigatória para uma cadeia de valor que, não oferece só as melhores possibilidades de 
fazer negócios, mas também é uma plataforma de inovação e informação altamente solicitada.

Mais informações e fotos na página: http://www.fruitlogistica.de/en/

Índice

Fonte: hortofruitinnova

FRUIT LOGISTICA 2017: Recorde de participação no 
25º aniversário da feira
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O COTHN volta a estar presente na Frutitec / Hortitec da Exposalão da Batalha, já nos próximos dias 10, 11 e 12 
de Março.  Na edição deste ano, o COTHN apresenta-lhe o Seminário sobre Mecanização Agrária no primeiro 
dia do certame, sexta-feira 10, com a participação de vários oradores sobre a temáticas como  Inovação em 
Mecanização Agrícola, Experimentação em Mecanização Agrícola, entre outras.

Não deixe de visitar também as nossas instalações no espaço de feira e conhecer melhor os nossos serviços.

O programa será divulgado brevemente.

ÍndiceO COTHN vai marcar presença na Frutitec / Hortitec,
em Março.

Fonte: COTHN

Frutitec
Hortitec( )

20172017

sobre

Mecanização
Agrária

Seminário

Batalha
10 de março

Organizado por:
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Já se encontram disponíveis para inscrição, os novos cursos de formação, organizados pelo COTHN e pelo CTIC.
As ações de formação terão lugar nas instalações do COTHN na Estrada de Leiria S/N em Alcobaça (Ao lado do LIDL).
Todas as ações de formação são certificadas pela DGERT.

O formulário para inscrições está disponível no 

Conheça as ações de formação disponíveis no portal do COTHN em  no menu notícias.

link.

www.cothn.pt

ÍndiceOferta formativa COTHN / CTIC

Fonte: Frutas Legumes e Flores

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ETVusN108cAeFvpiUAsZ48-JxLxJAD4Ux7nFSh6w6VD6mw/viewform?c=0&w=1
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Vão ter lugar no próximo dia 15 de Março, no Auditório Solene da 
UBI na Covilhã, as Primeiras Jornadas Técnicas das Prunóideas - 
Pêssego. Consulte o programa em anexo no final deste boletim para 
inscrições e mais informações.

Marque já na sua agenda. Dia 29 de Março no Auditório da Escola 
Superior Agrária de Santarém, vão ter lugar as Quintas Jornadas 
Técnicas da Batata.
O programa será divulgado posteriormente.

Índice

Fonte: FCUL

Eventos:

15h00 Enquadramento da região
             Eng.º Luís Bulhão Martins | CERSUL, SA 
15h30 Plantações multivarietais de olival em sebe em sequeiro e regadio.
             Novos sistemas de cultivo de amendoal
             Eng.º Manuel Cera Hermoso | TODOLIVO
             Eng.ª Marisa Fernandez | TODOLIVO
16h45 Formas da organização da produção
             Dr. Miguel Gonçalves | Secção frutos secos da ALENTEJANICES COM TOMATE, A.P.
             Eng.º José Maria Falcão | AZEITONICES, A.P. / AORE
17h15 Oportunidades de financiamento no PDR 2020
             Eng.º Pedro Santos | CONSULAI
17h30 Perguntas e respostas 
18h30 Sessão de encerramento
             Presidente da Câmara de Elvas
             Presidente da Câmara de Campo Maior
             Presidente da Associação de Agricultores do distrito de Portalegre
             Diretor Regional de Agricultura 
19h00 Lanche networking

Consulte o programa no final deste boletim.

As inscrições estão abertas até ao próximo dia 17 de fevereiro, em . As inscrições são 
obrigatórias, apesar de gratuitas.

www.competitividadeagricultura.com 

http://www.competitividadeagricultura.com
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Following success of the previous Biopesticides Conference in Barcelona, ACI is 
excited to announce Madrid, Spain as the location of 2nd Biopesticides Europe 
Conference, which willtake place on the 7th & 8th June 2017.  
The Global and European biopesticides market has grown significantly over the 
past few years. With increased direction from the authorities and growing demand 
for sustainable agriculture it is certain the biopesticides market will continue to 
experience unprecedented growth.

This 2 day event will bring together key stakeholders from the biopesticides 
industry to discuss the challenges faced and the future opportunities. This 
conference will discuss the current overview of the markets, with highlights from 
experts on the progression of the biopesticides market and new insights 
and innovation of projects in pipeline.
The conference will also have insights from the end-use markets growth drivers 
along with sustainable achievements in technologies and R&D projects

Decorrerá nos próximos dias 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO, A 1ª 
MOSTRA DE AGRICULTURA, ARTESANATO E ANIMAÇÃO, organizada 
pelo Município de Silves , no espaço FISSUL / SILVES.

Logo no dia 17 de fevereiro pelas 10h:00, ocorrerá a CONFERÊNCIA 
“LARANJA XXI” em que estarão presentes técnicos de renome, 
profissionais do sector e conhecedores nestas matérias tão 
importantes para a economia regional e nacional.

A entrada é livre e contará com o apoio do Turismo de Portugal e 
com a parceria de diversas entidades regionais como é o caso da 
DRAP Algarve (Amar a Terra) e da Universidade do Algarve (UALG).

Consulte o programa em anexo neste boletim.

If you would like to be considered for a 30-45 minute presentation, participate in 
panel, lead a roundtable or other thought leadership opportunities, 
 
Please Contact: , +44 (0) 203 141 0624   Samanta Fawcett

Register Now & Take Advantage of the 20% Early Bird Discount Standard Price: 
£1,595 (+VAT if applicable)  Discounted Price: £1,275 (+VAT if applicable)  Expires 
10th March 

Registration & More Information Please contact:    +48 616 467 022Rohan Baryah

ÍndiceEventos (continuação):

http://consulai.com/images/Cartaz_divulga%C3%A7%C3%A3o_WEB.pdf
www.competitividadeagricultura.com
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ÍndiceEventos (continuação):

2ª Conferência Internacional sobre contaminantes químicos em alimentos (ICFC 2017)

O Instituto Ricardo Jorge e o Centro de Engenharia Biológica (CEB) da Universidade do Minho promovem, dias 13 e 14 de 
julho, em Braga, a 2ª Conferência Internacional sobre Contaminantes Químicos em Alimentos (ICFC 2017). A submissão de 
resumos para comunicações orais ou sob a forma de poster deverá ser efetuada até 28 de abril.

O Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho e o Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto 
Ricardo Jorge vão organizar a 2ª Conferência Internacional sobre Contaminantes Químicos em Alimentos, dedicada ao estudo 
do impacto das alterações climáticas na segurança alimentar (food safety) e as suas implicações na saúde humana. A 
conferência decorrerá, dias 13 e 14 de Julho, nas instalações da Universidade do Minho, em Braga.
Por forma a promover o intercâmbio de ideias entre investigadores que desenvolvem a sua atividade no domínio dos 
contaminantes alimentares e o seu impacto na saúde humana, o Instituto Ricardo Jorge organizou, em 2015, a primeira 
conferência ICFC, que abordou os desafios associados à presença de misturas de contaminantes químicos nos alimentos e 
impacto na saúde humana – ICFC2015.
Face à crescente preocupação relativa aos efeitos das alterações climáticas na segurança alimentar, a 2ª Conferência ICFC 
incidirá nesta temática e incluirá quatro sessões relacionadas com toxinas naturais e implicações na saúde humana, ocorrência 
e sistemas de vigilância de contaminantes em alimentos, contaminantes emergentes e avaliação de risco e estratégias de 
mitigação dos riscos associados. A submissão de resumos para comunicações orais ou sob a forma de poster deverá ser 
efetuada até 28 de Abril. As inscrições deverão ser efetuadas diretamente no site do evento em: 

O programa da reunião conta com apresentações efetuadas por oradores nacionais e internacionais de instituições de 
reconhecido mérito científico (Universidade Vigo, Espanha; Joint Research Centre, Bélgica; Universidade de Utrecht, Holanda; 
EFSA, Itália; Universidade do Porto; ISPA, Lisboa; entre outras).
Considerando a elevada pertinência deste tema, a revista científica “Food Additives and Contaminants – Part A”, dedicará um 
número especial a esta conferência, pelo que os participantes são encorajados a submeter trabalhos que, posteriormente, 
poderão ser selecionados para publicação.

http://www.icfc2017.uminho.pt/

























09:00 – 09:15 –
09:15 – 09:45 –
09:45 – 10:15 –

10:15 – 10:45 –
10:45 – 11:00 –
11:00 – 11:30 –
11:30 – 12:00 –
12:00 – 12.30 –

12:30 – 13.00 –

13:00 – 14:30 –
14:30 – 15:00 –
15:00 – 16.00 –

16:00 – 16:30 –

16:30 – 17:00 –
17:00 –

   Comissão Organizadora da Jornadas e António Fidalgo (Reitor da UBI)
 Tendências do consumo em Portugal. Análise do consumidor português – Ondina Afonso (Clube de Produtores Continente) 
 Situación del melocotón en la Unión Europea. Producción, exportación, tendencias del Mercado, costes y tecnología de       

                             producción – Ignási Iglesias (IRTA)
 Línea de obtención varietal REGAL´IN – Laurence Maillard (AGRO SELECTIONS FRUITS)
  
  
 Processo de Obtenção, multiplicação e venda de plantas – Sergi Font (QUALITY PLANT)
 Tendencias de la innovación varietal. Manejo de las variedades y satisfacción del consumidor. Nuevas variedades de 

                             melocotón rojo de pulpa amarilla y en melocotón de pulpa blanca? y nectarina – Ignási Iglesias (IRTA)
 Apresentação do Livro “A fisionomia transformada: registos fotográficos e literários do dia-a-dia de um pomar de 

                             pessegueiro” – Maria João Simões (UC)
 
 Apresentação livro “+Pêssego – Inovação nas Técnicas de Produção” (Volume II do projeto +pêssego) – António Mexia (ISA) 
  “Desafios na protecção fitossanitária do pessegueiro”

                             Participantes: representante da APPIZÊZERE, representante da AAPIM, representantes das empresas de 
                             produção/distribuição de produtos fitofarmacêuticos (Bayer, BASF e Sapec)
                              João Pedro Luz (IPCB)

 Porta injertos, sistemas de conducción y costes de producción en melocotón: desde el vaso español hasta los sistemas 
                             intensivos y las formas planas adaptadas a la mecanización - Ignási Iglesias (IRTA)

  
                Maria Paula Simões (IPCB) e Carmo Martins (COTHN)

Sessão de Abertura –

Debate
Pausa

Almoço

Mesa Redonda –

Debate
Encerramento:

Moderador:

J o r n a d a s
Técnicas das 
Prunóideas

Pêssego
Local: Covilhã, UBI, 
Auditório Solene
Data: 15 de março 
de 2017 (4ª feira)

as1

Programa

Inscrições para o link: https://goo.gl/forms/xtqMMPxzqLNbRB4r1

Os produtores associados da AAPIM e Appizezere, poderão realizar a sua inscrição junto destas associações.

Custo de inscrição:

Estudantes: 5€
10€



Inscrições em:  www.competitividadeagricultura.com

15H00 ENQUANDRAMENTO DA REGIÃO
Eng.º Luis Bulhão Martins | CERSUL, SA

17H15 OPORTUNIDADES DE
FINANCIAMENTO NO PDR 2020
Eng.º Pedro Santos |  CONSULAI

18H30 SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Presidente da Câmara de Elvas

Presidente da Câmara de Campo Maior

Presidente da Associação de Agricultores 
do distrito de Portalegre

Diretor Regional de Agricultura

Colaboração:

Patrocínios:

19H00 LANCHE NETWORKING

17H30 PERGUNTAS E RESPOSTAS

PLANTAÇÕES MULTIVARIETAIS DE OLIVAL 
EM SEBE EM SEQUEIRO E REGADIO.             
NOVOS SISTEMAS DE CULTIVO
DE AMENDOAL
Eng.º Manuel Cera Hermoso & Eng.ª Marisa
Fernandez | TODOLIVO

15H30

16H45

21 . FEVEREIRO . 2017
AUDITÓRIO INIAV | ELVAS

COLÓQUIO

COMPETITIVIDADE
DO AMENDOAL
E DO OLIVAL

Organização:

FORMAS DA ORGANIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO
Dr. Miguel Gonçalves | Secção frutos secos
da ALENTEJANICES COM TOMATE, A. P.

Eng.º José Maria Falcão | AZEITONICES, A. P. / AORE
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