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01.  2º Dia aberto do GO Figo produção

Fonte: COTHN

As inscrições já abriram para o 2º Dia aberto do Grupo Operacional Figo produção que se vai 
realizar no dia 31 de agosto perto de Adofreire, Torres Novas.

Programa:

09h00 - Receção dos Participantes (Adofreire, junto à Igreja)

09h30 - Abertura com o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas 
               (Pedro Ferreira)
09h45 - Apresentação do GoFigoProdução 
               (Michele Rosa – Rosagro – Sociedade Agrícola, Lda)
10h00 - Apresentação dos resultados das análises de solo 
               (Cristina Oliveira – ISA/UL)
10h20 - Apresentação dos resultados das análises de folhas 
               (Patricia Almeida – ISA/UL)
10h40 - Apresentação dos resultados referente aos trabalhos em curso 
               (Rui de Sousa -INIAV, I.P.)
11h00 - Comercialização do Figo fresco e seco 
              (Michele Rosa – Rosagro – Sociedade Agrícola, Lda)
11h20 - Agrupamento de Produtores: tarefas e competências 
               (Ana Soeiro – Qualifica oriGin Portugal)
11h40 - Apresentação do Agrupamento de Produtores: GoFigo Torres Novas  
               (Michele Rosa e Ana Calapez)
11h50 - Divulgação do GoFigoProdução
               (Carmo Martins – COTHN-CC)
12h00 - Valorização do Figo Preto de Torres Novas 
               (Carlos Gonçalves – Mendes e Gonçalves)
12h15 - Visita aos ensaios e exemplificação da colocação de redes 
               (Rui Maia de Sousa - INIAV, I.P.)
12h45 - Encerramento

Inscreva-se

clique aqui

https://docs.google.com/forms/d/1NdkGE6eCVGqC0EpD-9c7-ehHlgk7oLbyvRQbvAnyNO4/edit
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Fonte: AHSA

02. 1º Dia Aberto +BDMIRA

No âmbito do Grupo Operacional '+BDMIRA – Batata-doce competitiva e sustentável no Perímetro de 
Rega do Mira: técnicas culturais inovadoras e dinâmica organizacional' vai realizar-se no dia 18/9/2019 o 
1.º Dia Aberto do projeto, no Cavaleiro (https://goo.gl/maps/nzZn1HeSe7L7ANBs7)
 
Pretende-se dar a conhecer o projeto, as atividades desenvolvidas e os resultados até agora alcançados, 
assim como promover a partilha de informação entre todos os presentes. Neste sentido, muito 
gostaríamos de poder contar com a sua presença.
 
A participação é gratuita mas sujeita a inscrição, para efeitos de logística, através do seguinte 
formulário - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwB-M_HhmRFccqgTkqexosGrnkZ-
xkxQM4KK1Mq_D2Cx_JYg/viewform.
 
Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas em https://projects.iniav.pt/BDMIRA/

https://goo.gl/maps/nzZn1HeSe7L7ANBs7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwB-M_HhmRFccqgTkqexosGrnkZ-xkxQM4KK1Mq_D2Cx_JYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwB-M_HhmRFccqgTkqexosGrnkZ-xkxQM4KK1Mq_D2Cx_JYg/viewform
https://projects.iniav.pt/BDMIRA/
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03. Produtores do Oeste estimam colheita de 200 mil 
      toneladas de Pêra Rocha

Fonte: Frutas Legumes e Flores

As estimativas nacionais rondam as 200 mil toneladas, enquanto o WAPA (World Apple and Pear 
Association) espera uma diminuição de 6% face ao ano anterior, situando os números em 152 
mil toneladas.

Em declarações à Lusa, Domingos dos Santos, presidente da ANP (Associação Nacional de 
Produtores de Pera Rocha), afirma que «nas zonas mais a sul, há produções afetadas com a 
estenfiliose da pereira» devido a "serem zonas mais húmidas" e ao «verão atípico», sendo 
assim esperada uma certa quebra na produção.

Contudo, o presidente da ANP prevê que «as dinâmicas não fujam ao que foi a campanha 
anterior», quer em termos de colheita quer de comercialização. Todos os anos mais de 60% da 
produção portuguesa é exportado para mercados externos.

Este ano a preocupação relaciona-se com o Brasil e o Reino Unido. Se o primeiro se encontra 
numa situação económica de caráter complicado, o problema da Grã-Bretanha remete à 
inevitável questão do Brexit. Caso se opte por uma saída sem acordo, terá que se aplicada a 
pauta aduaneira da Organização Mundial do Comércio, o que irá aumentar consideravelmente 
os preços.

Devido aos problemas que tal acarreta, não só para os consumidores, mas também para os 
fornecedores, a associação portuguesa já está à procura de novas opções de mercado, como a 
China. As exportações vão começar no próximo ano e a ANP pretende participar numa feira de 
fruticultura, realizada em Xangai, para promover a pera, compreender os protocolos 
fitossanitários e iniciar a parte comercial. 
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04. Ação Demonstração e Divulgação do Projeto ProEnergy

Fonte: Frutas Legumes e Flores

Vai decorrer uma Ação Demonstração e Divulgação do Projeto ProEnergy, amanhã, dia 23 
Agosto, pelas 18h00 na Casa dos Barcos, no Parque D. Carlos I em Caldas da Rainha (recinto da 
Feira dos Frutos).

Programa:

18:00 - Receção e boas vinda aos participantes
            Susana Costa (APMA)
18:15 - ProEnergy - Novos produtos alimentares e bioenergia a partir de frutos de baixo valor  
           comercial e resíduos agroindustriais 
            Joana Rodrigues (ISA)
18:45 - Caso Prático de Economia Circular - Cooperfrutas
            João Silva (Cooperfrutas, CRL)
19:00 - Debate

Inscrições em: 
https://docs.google.com/forms/d/1B6pvvMy7OSPA9bPdG4a3nh3NsMldbCdgSQBrVpmc-
Ao/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1B6pvvMy7OSPA9bPdG4a3nh3NsMldbCdgSQBrVpmc-Ao/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1B6pvvMy7OSPA9bPdG4a3nh3NsMldbCdgSQBrVpmc-Ao/viewform?edit_requested=true
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