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O COTHN marca presença na Feira dos Frutos das Caldas da Rainha 
com o seu stand no interior da tenda institucional. Venha 
conhecer-nos. 
Estamos à sua disposição.

http://www.cothn.pt/

http://www.feiradosfrutos.pt/
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FEIRA DOS FRUTOS - Ed. 2016 O COTHN está presente:
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Uma empresa do setor agroalimentar vai instalar-se em Proença-a-Nova, no distrito de 
Castelo Branco, investir, numa primeira fase, 2,5 milhões de euros e criar 15 postos de 
trabalho.
«O novo investimento vai ser feito na área do agroalimentar, concretamente em 
hidroponia (técnica de cultivar plantas sem solo), sendo que os investidores são do 
Dubai», disse o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.

A Pegasus Agriculture Portugal vai ficar instalada no Parque Empresarial de Proença-a-
Nova (PEPA) e nesta primeira fase irá investir 2,5 ME e ocupar uma área de dois 
hectares.

Agroalimentar: investimento de €2,5 milhões em Proença-a-Nova:

Fonte: Lusa
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Investigadores brasileiros desenvolvem embalagem inteligente:

Investigadores brasileiros desenvolveram uma embalagem inteligente que muda de cor 
para indicar o estado de conservação de um alimento. Trata-se de uma película, 
semelhante ao filme plástico, feita à base de fécula de mandioca, matéria-prima 
biodegradável.

De acordo com os investigadores, estas embalagens inteligentes controlam e indicam 
quais as condições do produto embalado ou do ambiente que o rodeia.
São sistemas desenhados para detetar, sentir, registar, rastrear e fornecer informação de 
forma a avisar o utilizador sobre possíveis problemas, permitindo aumentar a vida útil do 
produto e a segurança alimentar.

Este tipo de embalagem é também útil para eliminar as datas de validade imprecisas, 
que muitas vezes provocam o desperdício alimentar, ao serem deitados para o lixo 
alimentos que estão em boas condições mas que já passaram a data de validade 
impressa.

A película recebe um pigmento retirado da casca da uva, que é responsável pela variação 
da cor da embalagem quando o produto está a ficar estragado.
O pigmento faz a embalagem mudar de cor à medida que o pH (grau de acidez) do 
alimento se altera, devido à sua decomposição.

Recorde-se que, em Portugal, já existem rótulos inteligentes aplicados aos vinhos, que 
indicam quando o vinho está à temperatura ótima para ser bebido, mudando de cor 
quando tal acontece.

Fonte: Noctula 
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Pequenos Frutos: Espinho recebe workshop de pragas e doenças:

Fonte: Agronegócios
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Terá lugar no próximo dia 24 de setembro, em Anta, Espinho, o workshop de Pragas e 
doenças em pequenos frutos, cujo público alvo são todos os interessados nesta temática.
Os responsáveis pelo Workshop são Elder Lima Leite e António Pedro Guerra, com 
«vastíssimos conhecimentos» no que a este tema diz respeito, informa a Formtivity, 
promotor do evento.

O evento decorre entre as 9h00 e as 17h00.
Poderá consultar o programa de formação em www.formtivity.pt e fazer a inscrição 
utilizando o seguinte link:
http://www.formtivity.pt/?pg=blogver&id=254 

Voltar



Estudo aponta valor do melhoramento vegetal na União Europeia:

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Sem inovação ao nível do melhoramento vegetal nas culturas aráveis, a União Europeia 
iria precisar de mais 19 milhões de hectares de terrenos agrícolas do que a área usada 
nos últimos 15 anos para produzir a mesma quantidade de alimentos. Esta é uma das 
conclusões do estudo “O valor económico, social e ambiental do melhoramento vegetal 
na União Europeia”, realizado pela consultora HFFA Research GmbH por encomenda da 
Plataforma Tecnológica Europeia (ETP) “Plantas para o futuro”.

O estudo indica que os melhoramentos genéticos nas culturas aráveis da União Europeia 
(UE) «impulsionam a economia da UE de forma significativa, adicionando 14 mil milhões 
de euros ao Produto Interno Bruto da UE», além de «impulsionarem o crescimento e o 
emprego na UE» e de «melhorarem em cerca de 30% nos últimos 15 anos o rendimento 
anual dos produtores de culturas aráveis». Também são referidos «benefícios 
ambientais» do melhoramento vegetal, porque ao gerar maior produção por unidade de 
área «ajuda a poupar recursos escassos ao nível dos terrenos».

Este estudo alerta ainda que o sector do melhoramento vegetal enfrenta um quadro 
regulatório e de políticas «exigente» e que os operadores «devem ser encorajados a 
investir em novas tecnologias de melhoramento, em vez de serem travados». Por fim, 
defende que «as altas taxas de rentabilidade, ao nível social, que os investimentos em 
novas tecnologias de melhoramento vegetal geram, precisam de ser mais reconhecidas e 
de ter apoio ao nível político».

O estudo foi recentemente divulgado pela Copa-Cogeca, organização que representa os 
agricultores e as cooperativas agrícolas europeias e que é membro da (ETP) “Plantas 
para o futuro”. Segundo Pekka Pesonen, secretário-geral da Copa-Cogeca, «este estudo 
mostra que a inovação no melhoramento vegetal é muito importante, aumentando 74% 
a produtividade total nas culturas aráveis da União Europeia, para permitir à União 
Europeia ajudar a combater a fome e a malnutrição ao nível global».

Voltar



Lisboa recebe debate sobre “competitividade” da Agricultura portuguesa:

A 21 de setembro tem lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, uma 
conferência sobre “A competitividade da agricultura portuguesa”.

A iniciativa realiza-se no âmbito do II Roteiro “Visão 2020 Agricultura Portuguesa”, 
promovido pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Fundação Calouste 
Gulbenkian e Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Em debate estarão os seguintes temas: “Inovação e agricultura” e “Crescimento, 
desenvolvimento e agricultura”.

Fonte: Agronegócios
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Boas Práticas para redução da contaminação da água pelos produtos fitofarmacêuticos :

A proteção da água e dos recursos hídricos está no topo das preocupações da opinião 
pública sobre o ambiente. Esta é uma problemática importante para a ECPA (European 
Crop Protection Association), que faz do uso correto dos produtos fitofarmacêuticos 
(PF's) uma prioridade da sua ação para uma agricultura produtiva e sustentável. 

Neste contexto, a ECPA trabalha em conjunto com as associações nacionais, em Portugal 
com a ANIPLA (Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas) e com um 
extenso grupo de parceiros internacionais, visando desenvolver e dar a conhecer as boas 
práticas na utilização dos produtos fitofarmacêuticos, no sentido da redução da poluição 
potencial das águas, nas várias formas que esta pode ocorrer. 

Assim surgiram os projetos TOPPS -Train Operators to Promote best Practices & 
Sustainability, que se propõem desenvolver e divulgar um conjunto de medidas, 
recomendações e materiais pedagógicos que garantam que todos os aspetos relevantes 
da proteção da água são tidos em conta, e que reúnam um consenso alargado no que se 
refere às medidas propostas - Boas Práticas. 

Estas “Boas Práticas” para a proteção da água vão ao encontro das exigências da 
legislação europeia, nomeadamente à Diretiva da Água (DA) e à Diretiva do uso 
Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos (transposta para a legislação nacional 
através da Lei 26/2013). 

Veja o resto da noticia no anexo no final do boletim.

Fonte: CAP
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Sessões temáticas programadas para Sexta, Sábado e Domingo 
na Feira dos Frutos das Caldas da Rainha:
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Errata:
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Serve a presente errata para informar que a notícia apresentada no boletim informativo 
semanal nº 33 referente à página 5;

está desatualizada, devendo por isso não ser considerada.

As nossas desculpas pelo lapso.

 «Ministro da Economia lança desafio aos 
empresários para que façam do “Portugal Sou Eu” um catalisador da 
economia», 

Voltar



 

Boas Práticas para redução da contaminação da água pelos produtos 

fitofarmacêuticos  

A proteção da água e dos recursos hídricos está no topo das preocupações da opinião pública 

sobre o ambiente. Esta é uma problemática importante para a ECPA (European Crop Protection 

Association), que faz do uso correto dos produtos fitofarmacêuticos (PF’s) uma prioridade da 

sua ação para uma agricultura produtiva e sustentável.  

Neste contexto, a ECPA trabalha em conjunto com as associações nacionais, em Portugal com a 

ANIPLA (Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas) e com um extenso grupo 

de parceiros internacionais, visando desenvolver e dar a conhecer as boas práticas na utilização 

dos produtos fitofarmacêuticos, no sentido da redução da poluição potencial das águas, nas 

várias formas que esta pode ocorrer. Assim surgiram os projetos TOPPS -Train Operators to 

Promote best Practices & Sustainability, que se propõem desenvolver e divulgar um conjunto de 

medidas, recomendações e materiais pedagógicos que garantam que todos os aspetos 

relevantes da proteção da água são tidos em conta, e que reúnam um consenso alargado no que 

se refere às medidas propostas - Boas Práticas. Estas “Boas Práticas” para a proteção da água 

vão ao encontro das exigências da legislação europeia, nomeadamente à Diretiva da Água (DA) 

e à Diretiva do uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos (transposta para a legislação 

nacional através da Lei 26/2013).  

Os projetos TOPPS foram lançados em 2005, e inicialmente concentraram-se em mitigar as 

fontes de poluição pontuais, como as que podem ocorrer durante o enchimento e lavagem dos 

pulverizadores, bem como as resultantes de derrames. Desde 2011, passam a incluir também a 

mitigação da poluição da água através das fontes difusas (principalmente escorrimento e 

deriva), disponibilizando um conjunto de Boas Práticas para reduzir as perdas de produtos 

fitofarmacêuticos para a água. 

A Confederação dos Agricultores de Portugal é parceira da ANIPLA na implementação, em 

Portugal, do projeto TOPPS Water Protection, cujo objetivo é sensibilizar os técnicos e os 

agricultores para as boas práticas na gestão de riscos potenciais, a fim de reduzir as perdas de 

PF’s para a água. Esta parceria visa a realização de 10 ações de formação, nas regiões do 

Ribatejo/Oeste, Alentejo e Algarve, durante este e o próximo ano, abrangendo um total de 250 

formandos. 

As ações de formação serão dirigidas a técnicos, formadores e outros interessados que possam 

ajudar na divulgação aos agricultores, sobre as boas práticas na utilização dos produtos 

fitofarmacêuticos. Estas ações terão a duração de um dia, com uma parte teórica (em sala) e 

outra prática (demonstrações no campo), e irão abordar os temas da Deriva, do Escorrimento e 



das Fontes Pontuais. Aos formandos, além de um Kit com equipamento de proteção individual, 

será facultado material informativo e pedagógico concebido no âmbito do projeto. 

Em 2016 estão previstas as seguintes ações de formação: 

- 29 e 30 de setembro – Companhia das Lezírias – Samora Correia 

- 13 e 14 de outubro – ACOS – Beja 

- 27 e 28 de outubro – DRAP Algarve/Patacão - Faro 

Para mais informações poderão contactar a CAP – Centro de Formação Agrícola de Almeirim 

243570010 ou atendimento@cap-gagos.org  
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