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01.  Ação de capacitação: Proteção das culturas em 
       hortofruticultura

Fonte: COTHN

Inserido no âmbito da operação CCHortoFruti9 vai ser realizada uma ação de capacitação: 
Proteção das culturas em hortofruticultura, com uma carga horária total de 52 horas, tendo 
como objetivo dotar os participantes de conhecimentos sobre a àrea da monitorização, tomada 
de decisão e meios de luta alternativos para as principais pragas nas fileiras da 
hortofruticultura. 

Esta ação vai decorrer de 15 de outubro a 21 de novembro de 2019 e será realizada na Escola 
Superior Agrária de Santarém.

A ação vai ser gratuita e as inscrições serão limitada a 15 participantes. A seleção será feita por 
ordem de inscrição.

Toda a documentação será disponibilizada através de link aos inscritos (para o email indicado no 
formulário de inscrição) alguns dias antes do inicio da ação.

O programa, horários e o link para inscrições pode ser consultado em anexo no final deste 
boletim
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02.  Balanço de campanha das Prunóideas

Fonte: COTHN

Com o aproximar do final do ano de 2019, é chegada a hora de mais um balanço de campanha 
das Prunóideas, a ter lugar no próximo dia 25 de outubro na Escola Agrícola Profissional da 
Lageosa em Belmonte.
O programa deste ano irá incidir sobre o cancro bacteriano nas prunóideas.

Reserve a data na sua agenda.
Todo o programa será brevemente divulgado no Boletim Informativo Semanal, portal do COTHN 
e Facebook.
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03.  Dia aberto do Grupo Operacional FitoAgro

Fonte: COTHN

O dia aberto do Grupo Operacional FitoAgro vai ter lugar no dia 3 de outubro, no auditório da 
Frutus, no Peral, Cadaval. Uma oportunidade para conhecer o GO, a sua equipa, os objetivos e 
as atividades realizadas até agora, com destaque para os resultados relativos à praga 
emergente da Cochonilha Algodão.

Conheça o programa completo  e inscreva-se. As inscrições são gratuitas.aqui

https://www.cothn.pt/publicfiles/sd4dhnth1wgc7acxrud15qyyjhezhf7uuqbyn8mu.pdf
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04. II Simpósio Ibérico de Engenharia Hortícola

O II Simpósio Ibérico de Engenharia Hortícola (SIbEH2020) decorre de 4 a 6 de Março de 2020, em 
Refoios do Lima, Ponte de Lima, tendo como tema central a Agricultura 4.0. 
Este evento é organizado pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH), a Sociedad Española de 
Ciencias Hortícolas (SECH) e a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESA-
IPVC), como organizador local. 
 Atualmente o setor agrícola enfrenta uma transformação na forma de produzir, baseada na utilização 
de novas ferramentas, onde se destacam a utilização de sensores e a aquisição e tratamento de 
dados. 
 Nesta 2ª edição do simpósio propõem-se os seguintes temas para apresentação de trabalhos técnico-
científicos:
· Agricultura de precisão;
· Automatização e robotização;
· Sensores e visão artificial;
· Sistemas de apoio à tomada de decisão;
· Modelação e simulação;
· Desenvolvimento de APP e aplicações web;
· Sistemas de informação geográfica;
· TIC no ensino das Ciências Agrárias.
 Os temas deverão ser desenvolvidos nas seguintes áreas de atuação:
· Gestão de recursos hídricos;
· Culturas protegidas e culturas extensivas;
· Gestão energética;
· Mecanização e construções rurais;
· Fruticultura, viticultura e pós-colheita;
· Produção animal;
· Sistemas agrários.
Os investigadores interessados devem submeter os resumos dos seus trabalhos à organização  até 1 de 
novembro de 2019.
Mais informações: http://sibeh2020.ipvc.pt/

Fonte: APH

http://sibeh2020.ipvc.pt/
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05. FHIN'2020 - Cimeira Internacional Agroalimentar da 
      Península Ibérica e da Bacia do Mediterrâneo

Lisboa, reconhecida capital internacional de turismo, a exemplo de outros locais de opção para 
eventos nas grandes capitais, receberá no Centro de Convenções de Lisboa, a FHIN'2020, de 24 
a 26 de Março de 2020, reunindo o mercado da alimentação da Cimeira Internacional 
Agroalimentar da Península Ibérica e da Bacia do Mediterrâneo.
 
- Aqui o mercado agroalimentar se encontrará num completo frente-a-frente,  juntando 
executivos de empresas, das cooperativas e outras entidades e seus profissionais do setor 
agrícola, indústrias de alimentos e bebidas, retalho especializado e outros segmentos da 
distribuição, que procuram novas origens de produtos, sobre tudo o que oferece a agricultura 
inteligente . Tudo no mesmo local; - Áreas de Exposição, Auditórios das Conferências, FHIN 
Theatre Innovation, Chefs Trends, Tasting Wine & Oliver Oil Square, Seminários e Workshops.
 
- Aqui estará a realidade do presente e futuro dos produtos “Da Terra à Mesa”, que valorizam a 
alimentação saudável, desenvolvidos com tecnologia e inovação e que respeitam o meio 
ambiente, atendendo mais mercados como o da  exportação. Será o principal encontro B2B, 
dos mercados da Península Ibérica e da Bacia do Mediterrâneo, para encontrar  atuais e futuros 
clientes num ambiente próprio para grandes negócios.
 
Mais informações em www.fhinsummit.com. 
Estão abertas as inscrições.

 

Fonte: FHINSUMMIT

http://www.fhinsummit.com
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06. Esclarecimento Valorfito

A Valorfito faz saber através de comunicado que o atraso nos levantamentos das embalagens de 
resíduos se deve a um esgotamento temporário da capacidade de armazenamento causado por 
motivos aos quais a Valorfito é alheia. Todas as medidas já foram tomadas para a regularização 
da situação, no entanto, enquanto o problema não estiver completamente solucionado 
solicitamos o apoio aos Pontos de Retoma no sentido de:
-Continuarem a aceitar embalagens dos agricultores quando eles forem entrega-las;
-Tentarem não trazer embalagens das explorações, pedindo aos agricultores que as 
armazenem (se puderem) durante mais algum tempo;
-Procurarem preencher o máximo da sua capacidade de armazenamento, mas sem nunca 
comprometer a segurança.

Para mais esclarecimentos, contactar a .Valorfito

Fonte: Valorfito

http://www.valorfito.com/
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07. Curso de aplicador de produtos fitofarmacêuticos

Consultactiva informa que vai realizar um curso de AAPF dia 30/09/2019.

Os Aplicadores P.F. devem fazer a formação até 1 ano antes da data de expiração, pois se deixar 
caducar terá de frequentar o inicial (35h), para poder continuar a Aplicar e Comprar sem 
COIMA.
Enviamos a Ficha de Inscrição (em anexo), que poderá preencher diretamente no computador, 
enviar-nos para registarmos, assinando no 1º dia da formação.
 
Documentos a anexar:
· cópia cartão de cidadão
· cópia do certificado Inicial do curso de Aplicador 
· cópia do cartão de Aplicador
· cópia certificado de habilitações
  comprovativo de pagamento

Inscreva-se através dos contactos: 964 194 722 / 964 165 549 e formacao@consultactiva.com

Fonte: Consultactiva

mailto:formacao@consultactiva.com


i9HortoFrut
Ação de capacitação: Proteção das culturas
em hortofruticultura
Data de execução: de 15 de outubro a 21 de novembro de 2019

 Local: Escola Superior Agrária de Santarém

Esta atividade tem como objetivo transferir conhecimentos na área da monitorização, tomada de decisão e meios de 
luta alternativos para as principais pragas em horticultura e fruticultura, na qual participarão investigadores 
envolvidos em diversos projetos que efetuarão uma atualização do conhecimento ao nível da proteção das culturas. 
Como resultado pretende-se que os técnicos possam incorporar na sua atividade junto dos produtores, esses 
conhecimentos, que contribuirão para maior sustentabilidade da produção nos diversos territórios rurais. 

Diptera (Drosophila suzukii, Ceratitis capitata, Bactrocera sp., outras moscas)

Thysanoptera (tripes); Hemiptera (mosca branca, cigarrinha)

Thysanoptera (tripes); Hemiptera (mosca branca, cigarrinha)

Hemiptera (filoxera) / Diptera (cecidómia)

Hemiptera (afídeos)

Pragas de solo (alfinetes, scutigerela e melolonta)

Lepidoptera (lagartas de fruto e solo)

Hemiptera (cochonilhas)

Acari (ácaros)

I. Princípios básicos de entomologia 

II. Morfologia e fisiologia dos insetos 

III. Caracterização do Filo Arthropoda   

IV. Caracterização das principais 
  ordens de artrópodes* com 
  importânc ia  económica 
     em hortofruticultura   

1. Conceitos e terminologia técnica
15 OUTUBRO - 14H ÀS 16H

15 OUTUBRO - 16H ÀS 18H

17 OUTUBRO - 14H ÀS 18H

22 OUTUBRO - 14H ÀS 22H
                     
24 OUTUBRO - 14H ÀS 18H
                     
29 OUTUBRO - 14H ÀS 18H
                     
31 OUTUBRO - 14H ÀS 18H
      
5 NOVEMBRO - 14H ÀS 18H
                     
7 NOVEMBRO - 14H ÀS 17H
                     

19 NOVEMBRO - 14H ÀS 18H
                     

14 NOVEMBRO - 14H ÀS 22H
                     

21 NOVEMBRO - 14H ÀS 22H
                     

Maria do Céu Godinho

Maria do Céu Godinho

Maria do Céu Godinho

Elisabete Figueiredo

Elsa Valério

Elsa Valério

José Coutinho

Elsa Valério

Elsa Valério

Elsa Borges

Elisabete Figueiredo

Raul Rodrigues

2. Taxonomia e sistemática: Filo Arthropoda

3. Importância económica das pragas em culturas agrícolas

1. Morfologia externa

2. Anatomia interna e fisiologia

3. Reprodução e desenvolvimento

1. Principais Ordens com interesse agronómico

Módulo Unidade Dia / Horário / Formador(a)

Horário: misto (14 h às 18 h e 19 h – 22 h) Carga horária total: 52 horas

*Os participantes poderão no módulo IV optar por frequentar apenas a(s) unidade(s) mais pertinentes para a sua atividade de apoio técnico.

Inscrições obrigatórias e limitadas a 15 participantes
Inscreva-se já através do formulário (clique aqui)

https://drive.google.com/open?id=11d5nIki5eB2cwMCPwUAqEk_RRyvBP1iXKIgF38xKWUs


964 194 722 / 964 165 549
formacao@consultactiva.com

Atualização 
Cartão Aplicador  

 Deve fazer a formação até 1 ano antes, pois se deixar caducar 
terá de frequentar o inicial (35h), para poder continuar a 

Aplicar e Comprar sem COIMA

Inscrições Abertas 

(14h)

*

*



         Valor que se acrescenta!

          FICHA DE INSCRIÇÃO
Registo de dados

F007_v8    29/03/2018

(*) Preenchimento obrigatório

AÇÃO DE FORMAÇÃO/Cod:                    Local:        

DADOS PESSOAIS DO FORMANDO
Nome completo(*):

Morada(*):

Localidade (*):  CP (*): -  

Data de nascimento (dia/mês/ano)(*)   Naturalidade (*)  Nacionalidade(*)

BI/CC(*)      Validade  (dia/mês/ano)(*): 

Nº Contribuinte(*)      Carta de Condução (*): 

Telefone(*)  E-mail: 

Habilitações literárias(*):

DADOS PROFISSIONAIS

Entidade empregadora*:

Profissão*: Antiguidade na função: 

Desempregado : Há mais de 1 ano (DLD):     Há menos de 1 ano (Não DLD): 

À procura do 1º emprego:  Outra situação (Qual): 

Interesses e expectativas no curso:

Ações de formação nos últimos 2

anos:

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Existem condições de frequência na ação, estando os formandos cobertos por deveres e direitos, que se encontram descritos 
no respetivo regulamento entregue no primeiro dia de formação e/ou disponível na plataforma em www.consultactiva.com. Por 
motivos não imputáveis à Consultactiva, datas e horários previamente definidos poderão ser alterados com conhecimento aos 
formandos.

PAGAMENTO
O pagamento relativo à inscrição ou ao curso deverá ser realizado por cheque à ordem de Consultactiva, Lda. ou por 
transferência bancária para o IBAN PT50 0035.0790.0000.0390.630.77 (CGD), devendo ser remetido o respetivo comprovativo
para formacao@consultactiva.com. 
Os valores recebidos apenas serão devolvidos se houver cancelamento da ação ou, no caso de ser por iniciativa do 
participante: até 7 dias antes da realização há lugar a retenção de 25% do valor do(s) curso(s) pago; até 3 dias há retenção de 
50% do valor do(s) curso(s) pago; Sem notificação prévia, haverá uma retenção de 100% do valor do(s) curso(s) pago. O valor 
da inscrição não será devolvido. 

PROTEÇÃO DE DADOS
No âmbito da legislação de proteção de dados pessoais, os dados constantes deste formulário serão tratados  e sujeitos a sigilo
absoluto entre o formando e a entidade formadora no que se refere a divulgação de outras atividades, a entidades financiadoras ou
para efeitos de auscultação por parte da DGERT – Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho, do Ministério da Agricultura ou
de outras entidades públicas certificadoras.

Nestas condições,  autorizo a utilização,  tratamento informático dos meus dados pessoais,  respetivas fotocópias e
conservação pelo período necessário em que decorre o processo formativo para efeitos administrativos, avaliativos e
de auditoria. Durante este período reserva-se ao titular o direito de acesso, retificação ou supressão dos mesmos,
mediante contacto pessoal ou escrito junto da Consultactiva.

 Sim

 Não
 

Autorizo que os dados constantes desta ficha sejam utilizados pela Consultactiva no sentido de me informar de outras
iniciativas e ações.   

   Sim

 Não
Declaro serem verdadeiros dos dados pessoais constantes desta ficha e ter conhecimento dos fins a que se destinam, pelo que abaixo 
assino conforme documento de identificação.
Assinatura: _______________________________________________________________ Data (dia/mês/ano) : ___- ___-________

T. 261 856 919 * 967 883 904 * 964 165 549  * formacao@consultactiva.com

mailto:formacao@consultactiva.com
http://www.consultactiva.com/
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