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01. Acompanhe o desenvolvimento dos nossos Grupos 
     Operacionais

Fonte: COTHN

Com o encerramento de mais um ano e com o final dos balanços de campanhas da fileira 
hortofrutícola, convidamo-vos a rever o trabalho efetuado ao longo de 2019 ao nível dos nossos 
Grupos Operacionais. É a oportunidade para ver o que está a ser feito ao nível da investigação 
aplicada com exemplos, vídeos explicativos, documentação e alguns resultados.

Aceda regularmente aos nossos Grupos Operacionais através das suas páginas individuais:

Https://maissolo.webnode.pt/

Https://hortinf.webnode.pt/

Https://macfertiqual.webnode.pt/

Https://go-optimal.webnode.pt/

Https://poli-max.webnode.pt/

Https://fitoagro.webnode.pt/

Https://protecestenfilio.webnode.pt/

Https://fruitflyprotec.webnode.pt/

Https://safeapple.webnode.pt/

Https://gofigo.webnode.pt/

Https://podacitrus.webnode.pt

https://maissolo.webnode.pt/
Https://hortinf.webnode.pt/
Https://macfertiqual.webnode.pt/
Https://go-optimal.webnode.pt/
Https://poli-max.webnode.pt/
Https://fitoagro.webnode.pt/
Https://protecestenfilio.webnode.pt/
Https://fruitflyprotec.webnode.pt/
Https://safeapple.webnode.pt/
Https://gofigo.webnode.pt/
Https://podacitrus.webnode.pt/


4
regressar
ao índice

02. Regantes criam ferramenta para otimizar uso da água e energia

Fonte: FENAREG

Otimizar o uso da água e da energia no regadio, reduzindo perdas, é o objetivo de uma nova ferramenta 
de diagnóstico e avaliação desenvolvida pelo Grupo Operacional AGIR.
Mais de 50 entidades gestoras de água e 200.000 hectares de regadio podem vir a beneficiar desta nova 
matriz de avaliação. 
Os parceiros do projeto AGIR estão a desenvolver um sistema de avaliação de desempenho da eficiência 
do uso da água e da energia nas redes de transporte e distribuição de água para agricultura, que ajudará 
as entidades gestoras dos perímetros de rega públicos a tomar decisões fundamentadas sobre 
investimentos de modernização e gestão das infraestruturas.
 
O projeto centra-se no estudo de casos-piloto de três aproveitamentos hidroagrícolas – Odivelas, Vigia 
(ambas no Alentejo) e Vale do Sorraia (no Ribatejo) –, a partir do qual está a ser desenvolvida uma matriz 
de avaliação universal. Nos primeiros dois anos do AGIR, e na sequência do diagnóstico realizado, estas 
entidades aferiram perdas de água em canais e hidrantes; investiram em programas de telegestão para 
controlo da distribuição de água e na melhoria da automatização das estações elevatórias, entre outras 
medidas. 
Os resultados preliminares do projeto apontam para a necessidade de reabilitar as infraestruturas, 
investir na manutenção dos equipamentos de medição e melhorar o controlo operacional da rede de 
distribuição de água. Do projeto resultará um Manual de Boas Práticas de Rega destinado aos 
agricultores.

Para a FENAREG, entidade que coordena este Grupo Operacional, «o projeto AGIR vem demonstrar o 
empenho do setor agrícola em praticar um regadio eficiente e sustentável, dando o seu contributo para 
que Portugal atinja as metas de descarbonização propostas pelo Governo e pela União Europeia», afirma 
Carina Arranja, secretária-geral da FENAREG.

Assista ao vídeo da 2ª sessão de divulgação do AGIR: https://youtu.be/B6ovx0JU9wo

https://youtu.be/B6ovx0JU9wo
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03. Inscrições para a Fruit Logistica decorrem até 16 de dezembro

Fonte: Frutas, Legumes e Flores

A Portugal Fresh encontra-se a preparar a 10ª participação na maior feira de frescos da Europa 
– Fruit Logistica 2020, ano em que se celebra também os 10 anos de existência da associação.

O stand da Portugal Fresh será o C09 e estará no Hall 5.2, num espaço de 565 m2 em duas ilhas. 
A ilha de 495m2 que incluirá o espaço Pêra Rocha, como no ano passado com 105m2, e outra 
ilha de 70m2.
As empresas com maior histórico de participação na Fruit Logistica através da Portugal Fresh, 
terão prioridade nas inscrições, que decorrem até ao dia 16 de Dezembro de 2019.

Os interessados poderão pedir os documentos necessários através do email: 
info@portugalfresh.org ou esclarecer dúvidas através do contacto 21 992 72 36.

mailto:info@portugalfresh.org
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