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Um acordo estabelecido esta quarta-feira entre os negociadores dos Estados membros e do Parlamento 
Europeu, estabelece que 16 «práticas comerciais desleais» vão ser proibidas por serem «impostas 
unilateralmente de um parceiro contra o outro», explica um comunicado da Comissão Europeia, que em 
maio propôs estas novas regras.

A medida irá aplicar-se a todos os agentes da cadeia de distribuição agroalimentar, cujo volume de 
negócios mundial seja inferior a 350 milhões de euros, um limite ao campo de aplicação que não estava 
incluído na proposta inicial. 

São abrangidos os distribuidores, as empresas de transformação, os grossistas, as cooperativas e  as 
organizações de produtores.

Nas práticas agora proibidas incluem-se os pagamentos tardios e as anulações de encomendas no 
último minuto para os produtos perecíveis, as alterações unilaterais ou retroativas de contratos, assim 
como a obrigação do fornecedor de recompensar os produtos não vendidos ou a recusa de fornecer 
contratos escritos.

O objetivo é «erguer um quadro europeu comum que garanta um nível de proteção mínimo para os 
agricultores e outros fornecedores de produtos alimentares, contra as práticas comerciais desleais mais 
óbvias», resume o comunicado do Conselho da UE.

«Pretendemos que os agricultores consigam um preço justo pelo que produzem e que sejam 
reconhecidos pelo papel crucial que desempenham na nossa sociedade», sublinhou por seu lado 
Elisabeth Köstinger, ministra austríaca da Agricultura, cujo país detém a presidência rotativa da União 
Europeia.

Por seu lado, o comissário europeu da Agricultura, Phil Hogan, promete que os agricultores da UE serão 
«a partir de agora protegidos contra os operadores grossistas que agem de forma desigual e contra as 
regras».

Fonte: Agronegócios
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O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural aprovou mais 8 projetos de reabilitação 
de regadios tradicionais no distrito de Braga. Ao todo, serão beneficiados cerca de 250 hectares, com 
um investimento público superior a 900 mil euros. Trata-se de regadios integrados nos concelhos de 
Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães e Vieira do Minho. A este investimento juntam-se outros regadios 
entretanto aprovados, com um apoio público no valor de 200 mil euros, e ainda o regadio de 
Sabariz/Cabanelas, uma obra no valor de 8,7 milhões de euros que se encontra já em execução. Ou seja, 
o investimento público em regadio no distrito de Braga ascende, neste momento, a 9,8 milhões de 
euros.

Estes projetos de recuperação complementam o Programa Nacional de Regadios, que prevê um 
investimento global de 560 milhões de euros, até 2023, na criação e na reabilitação de mais cerca de 100 
mil hectares de regadio, que vão criar 10.500 postos de trabalho permanentes. “São projetos que 
representam um investimento do Governo no desenvolvimento rural, criando mais e melhores 
condições para a fixação das populações e para o crescimento da agricultura familiar”, sublinha o 
ministro Luís Capoulas Santos. O titular da pasta da Agricultura lembra que estes regadios “fazem parte 
de um projeto mais amplo de valorização dos territórios e da atividade agrícola, tornando-a mais 
produtiva e mais competitiva, nomeadamente através do uso mais eficiente da água”. Sublinhando os 
aspetos sociais da medida, o Ministro explica que “o Governo pretende discriminar positivamente a 
agricultura familiar, de acordo com uma estratégia de apoio ao setor que se traduza no 
desenvolvimento da atividade e na consequente melhoria de rendimento para este segmento”.

Capoulas Santos acrescenta ainda a necessidade de adaptação às alterações climáticas e de contribuir 
para os objetivos do Governo relativamente à estratégia de descarbonização, considerando “urgente 
promover o uso eficiente do recurso água e a constituição de reservas para enfrentar tempos de 
escassez, pelo que este investimento é plenamente justificado e vai ao encontro dos anseios dos 
pequenos agricultores”.

Fonte: Agrozapp
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Quase a findar mais um ano, é tempo de balanços, estatísticas e programação de projetos para o 2019 
que se avizinha. 

2018 foi um ano de muito trabalho e desafios para o COTHN. 

Foi criado o II Roteiro de Inovação, onde se apresentaram os 15 Grupos Operacionais em que estamos 
envolvidos, quer como coordenadores, quer como parceiros. Foram lançadas novas colaborações e 
parcerias. Estivemos presentes em praticamente todos os certames relacionados com as fileiras que 
representamos, organizámos Encontros, Workshops, Formações, Seminários e Balanços.

Aumentámos a nossa carteira de clientes, prestando serviços em praticamente todo o território 
nacional, contribuindo muito para ajudar a desenvolver a qualidade, a eficácia e a capacidade de 
produção dos mesmos.

O próximo ano promete mais desafios e um continuar do trabalho que tem sido desenvolvido. 
A equipa do COTHN pretende que 2019 seja um ano de sucesso para todos os nossos associados, 
clientes e amigos, para que juntos possamos ir mais longe, com mais ambição sempre ao lado das 
fileiras que representamos.

No fundo, votos de um próspero Ano Novo de 2019 para todos.

Fonte: COTHN
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