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01. Balanço de Campanha da Pêra

Fonte: COTHN

Ainda se pode inscrever no Balanço de Campanha da Pêra, marcado para dia 11 de dezembro, 
no Auditório Municipal do Cadaval. Para além dos resultados da campanha do ano por parte da 
Associação nacional dos produtores de Pêra Rocha, destacamos a apresentação dos resultados 
do Go Polimax: Promoção e aumento da eficiência da Polinização entomófila em macieiras, 
pereiras e cerejeiras e a apresentação dos resultados do Go ProtecEstenfilio.

Conheça o programa detalhado em anexo no final deste boletim e inscreva-se.
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02. 4ª Sessão de Divulgação - Fruticultura

Fonte: INIAV

Como tem sido hábito nos últimos anos, a Estação Nacional de Fruticultura Vieira Natividade vai realizar, 
na tarde do próximo dia 12, a 4ª Sessão de Divulgação – Fruticultura, conforme programa anexo. Assim, 
vimos por este meio convidá-lo(a) a participar.

A entrada é livre, mas sujeita a confirmação de presença até ao dia 5 de dezembro. A confirmação poderá 
ser efetuada através do link que se encontra no programa em anexo ou através do email: 
nazare.pereira@iniav.pt

mailto:nazare.pereira@iniav.pt
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03. Apresentação de Resultados do Projeto MOVBIO 

Fonte: AEAVE

O projeto MOVBIO tem, como objetivo, fomentar a valorização da biomassa residual que 

atualmente não tem um circuito de aproveitamento definido e que, geralmente, não tem um 

uso energético devido às suas características especiais. Pretende-se assim, através da 

avaliação da viabilidade técnica e económica das adaptações dos processos de pré-tratamento 

e de aproveitamento térmico, facilitar a valorização energética da biomassa de poda de origem 

agrícola (vinha, olival, fruteiras) e urbana (biomassa proveniente da poda de parques urbanos e 

jardins).

Este evento marca o fim do projeto e, para além de apresentar os principais resultados finais do 

trabalho efetuado, pretende reunir, no mesmo espaço, vários beneficiários deste potencial 

mercado emergente.

O MOVBIO é um projeto cofinanciado pelo programa INTERREG V A Espanha-Portugal (POCTEP 

– Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal).

A participação nesta atividade é gratuita, mas requer o preenchimento do .presente formulário

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEjW9M1Rkf6Bl8u-jwd9fnvfL6RmWd3nHJ2xLzIv4hyiKOew/viewform
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04. Conferência: "Produção agrícola - acesso a novos mercados" 

Fonte: ULisboa

No âmbito do seu Grupo de Trabalho da Agricultura a NERLEI anuncia a realização da seguinte 
Conferência intitulada "Produção agrícola - acesso a novos mercados" que vai decorrer no próximo dia 
12-12-2019 no Ed. NERLEI. 

Programa:

17h30 - Abertura: José Gonçalves, representante do Grupo de Trabalho 

17h40 - "Acesso aos mercados: A perspetiva da grande distribuição"

             José António Rosseau, Consultor e Docente Universitário 

18h10 - "Associativismo na agricultura "

             Manuel Castelhano, Cooperativa Agrícola de Alcobaça 

18h25 - "Circuitos de Comercialização"

             Henrique Damásio, Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Liz 

18h40 - Debate 

19h00 - Encerramento

Participação gratuita.  Inscrição obrigatória AQUI. 

http://nerlei.benchurl.com/c/l?u=967E90C&e=F3A8BC&c=575CC&t=0&l=27E378D4&email=lhgXwWwDsvzUZ82Gq4%2B3rya9y5QXvTLl&seq=1
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05. Crédito Agrícola, 6ª edição do prémio Empreendedorismo 
      e Inovação 

Fonte: Agronegócios

Os vencedores da 6ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola foram 
apresentados durante o dia de ontem, 2 de dezembro, numa cerimónia marcada pela distinção de 
projetos inovadores ligados ao meio rural e desenvolvidos no nosso país. Aos projetos vencedores, em 
cada uma das 3 categorias e 2 distinções de reconhecimento especial, foram atribuídos 25 mil euros (5 
mil euros a cada), numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Nuno Russo e a apresentação dos 21 Centros de Competências nacionais. O 
evento ficou ainda marcado por uma mesa redonda sobre a inovação no presente e no futuro. 

Antes da entrega de prémios, ocorreu uma mesa redonda sob a temática "Presente e Futuro: Mais e 
Melhor Inovação". A conversa contou com a presença de Albino Bendo, do Centro Nacional de 
Competências dos Frutos Secos (CNCFS), Ana Sofia Almeida, do Centro Operativo e Tecnológico do Arroz 
(COTARROZ), João Casaca, do Centro de Competências da Apicultura e Biodiversidade (CCAB), Maria do 
Carmo Martins, do Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional - Centro de Competências 
(COTHN) e Conceição Silva, do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça (CCSC). 

A fomentação da transmissão do conhecimento entre os investigadores e a indústria foi uma das ideias 
que sobressaiu durante a conversa. Maria do Carmo Martins realçou que o COTHN está «centrado nos 
problemas do setor para os atacar com inovação». Lembrou a importância do balanço das campanhas 
que o Centro realiza, dado a possibilidade de se tratarem de «encontros, no final das campanhas, que 
reúnem os diversos profissionais do setor e ajudam a reconhecer o que é necessário fazer em seguida».

Para o futuro, os representantes dos Centros de Competências esperam que a cooperação seja a palavra 
de ordem, para que possam aumentar as respostas positivas para o setor. 

O Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola é organizado pelo Crédito Agrícola e pela 
INOVISA, em articulação com a Rede Rural Nacional. Este é o sexto ano consecutivo que o Crédito 
Agrícola apoia os empreendedores e os seus projectos inovadores, numa iniciativa que pretende 
contribuir para a modernização, a competitividade e o crescimento do setor agrícola em Portugal.



Estrada de Leiria, 
2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 
Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  
Sítio: www.cothn.pt

Balanço da 
C a m p a n h a  
da Pêra 2019

11 de dezembro de 2019

Auditório da Câmara
Municipal do Cadaval

Data:

Local:Programa:

Inscrições obrigatórias aqui

Patrocínio:

Apoio:

Receção dos Participantes

Apresentação dos resultados do Go Polimax: 
Promoção e aumento da eficiência da Polinização entomófila 
em macieiras, pereiras e cerejeiras
Rafael Carvalho (COTHN-CC)

Apresentação dos resultados do Go ProtecEstenfilio
Cecília Rego (ISA) e João Azevedo (APAS)

Balanço da campanha da Associação nacional dos produtores 
de Pêra Rocha (ANP)
Joana pereira (ANP)

Discussão do balanço da Campanha com os participantes

Encerramento

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

11:45

12:45

Halyomorpha Halys: uma ameaça à fruticultura nacional
Hugo Gaspar (CFE – Universidade de Coimbra)

https://drive.google.com/open?id=17206s8Ggs9NNyI_wJnLddEIvx380lJqumPOW60JPamE




confirmação de 
presença até 5 dez

dezembro 201912

13:45

14:15

14:45

15:05

15:25

16:56

17:00

17:40

18:00

18:20

18:30

17:20

Sessão de abertura
Ÿ  (Presidente do INIAV, I.P.)
Ÿ

Ÿ Paulo Inácio (Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça)

Nuno Canada
Rui de Sousa (Coordenador da ENFVN)

Sessão técnica
Moderador: João Lima (Vogal do CD do INIAV, I.P.)
Trabalhos em curso na área das pomóideas: Densidade, variedades, nutrição, gestão de colheita -
Miguel Leão & Marta Gonçalves (INIAV / ENFVN)

Contributo para a previsão da queda fisiológica em pera 'Rocha’
Marta Gonçalves & Miguel Leão (INIAV / ENFVN)

Conservação da qualidade da maçã de Alcobaça - 
Claudia Sánchez (INIAV / ENFVN)

Algumas atividades de melhoramento em curso (fogo bacteriano, 
estenfiliose, desenvolvimento de novas variedades de macieira e 
de pereira) - Rui de Sousa (INIAV / ENFVN)

Debate

Debate

Pausa para café

Exposição de clones de pera 'Rocha, de maçã 'Gala' e de variedades de amêndoas

Sessão de encerramento
Ÿ João Lima (Vogal do CD do INIAV)
Ÿ Rui de Sousa (Coordenador da ENFVN)

4ª Sessão de Divulgação

O futuro das variedades regionais de fruteiras - Patrícia Vicente (INIAV / ENFVN)

formulário online

A monotorização da estenfiliose nos últimos três anos – dados comparativos
Marco Patrício (COTHN /INIAV / ENFVN) 

Resposta a diferentes formas de condução das amendoeiras 'Soleta' e 'Laurane' em sistema 
superintensivo - Filipa Queirós (INIAV / ENFVN)

Receção aos participantes

16:30

15:45

Estação Nacional de Fruticultura Vieira 
Natividade (ENFVN)
Estrada de Leiria - ALCOBAÇA
Tel: 262 590 680

https://docs.google.com/forms/d/1XOpWiYKrlqzZkcbIgGehiXhoyAYh6xLH1aIo0ZRp9RE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XOpWiYKrlqzZkcbIgGehiXhoyAYh6xLH1aIo0ZRp9RE/edit


 

14h00 – Receção dos participantes 
 

14h30 – Sessão de Abertura| CMG, CidAUT, AEdoAVE e CVR 
 

Sessão – Resultados do Projeto MOVBIO 
 

 

15h00 – A importância de valorização de biomassa de podas agrícolas 

| José Rubio, ITACYL 
 

15h20 – Apresentação do Manual de Boas Práticas para recolha de 

biomassa de podas | Tiago Vale, AEdoAVE 
 

15h40 – Necessidades energéticas em Portugal e Espanha: 

caracterização e oportunidades | Rui Pacheco, AEdoAVE 
 

16h00 – Coffee-break 
 

 

16h30 – Biocombustíveis sólidos biomassa de podas agrícolas e 

urbanas| André Silva, CVR 
 

17h00 – Apresentação da ferramenta de gestão: Observatório de 

Biomassa| José Ignacio, CidAUT 
 

17h30 – Modelos de Gestão de Biomassa de podas e seus impactos 

ambientais | André Mota, CVR  
 

 

18h00 – Sessão de Encerramento| CidAUT, AEdoAVE e CVR 

 
 

12 de dezembro de 2019, 14h00 
Auditório Multifuncional de Couros 

Guimarães, Portugal 

Organizado Por: 
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