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Feira Nacional de Agricultura de 2017 já tem data: Voltar

A edição de 2017 da Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo, evento que se realiza anualmente no 
Centro Nacional de Exposições, em Santarém, vai decorrer de 10 a 18 de junho, e terá como temática central os 
“Cereais de Portugal”.

No próximo ano, o certame vai contemplar áreas de referência do mundo rural e agrícola, com especial 
destaque para as zonas de maquinaria agrícola, agro-pecuária, artesanato e gastronomia. Os espectáculos e a 
promoção dos valores tradicionais não são esquecidos, como as típicas largadas de toiros, os desfiles e as 
provas de campinos, as actividades equestres ou a música popular e tradicional.

O Salão Prazer de Provar, iniciativa que conta com os melhores produtos agro-alimentares, volta a destacar 
acções dirigidas a produtores, consumidores e profissionais com relevo para a área dedicada aos vencedores 
dos Concursos Nacionais de produtos portugueses.

A organização promete que, em 2017, o conforto de visitantes e expositores vai ser reforçado com a colocação 
de  mais zonas de sombreamento no exterior, para comodidade de todos aqueles que as frequentam.

Tal como nos anos anteriores, em simultâneo com a 54ª Feira Nacional de Agricultura / 64ª Feira do Ribatejo 
decorrerá a Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém, promovida pela Nersant, e a Lusoflora de Verão 
– Exposição e Venda de Flores e Plantas de Portugal, organizada pela APPPFN.

Fonte: Rede Regional
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FRUTITEC 2017 chega em março alavancada pelas exportações da fruta: Voltar

A FRUTITEC - Salão profissional de máquinas, equipamentos, produtos e tecnologia para a horto-fruticultura 
avança para a 5.ª edição, e vai decorrer de 10 a 12 de março de 2017 na Exposalão – Batalha.

Um evento que conta com os fabricantes, importadores e representantes que fornecem e suportam o setor da 
hortofruticultura e que se dirige a todos os profissionais que se movimentam nesta área de atividade.
Em simultâneo decorre a EXPOJARDIM e a IBEROPRAGAS, salões dedicados à Jardinagem e ao tema das pragas 
(agrícolas e urbanas). Dois temas que geram sinergias ao nível dos visitantes.«O objetivo é fazer a ponte entre a 
oferta e a procura, promovendo o encontro entre os profissionais do setor, com vista à dinamização do 
mercado», informa a organização. O público-alvo da feira são os agricultores, horto fruticultores, as centrais de 
compras e cooperativas agrícolas e frutícolas, engenheiros agrónomos e todos os que se interessem por esta 
área de atividade.

«Este é um setor já com forte nível de internacionalização e é extremamente importante que os produtores 
estejam preparados para enfrentar a concorrência e competir no mercado global. A FRUTITEC é uma 
oportunidade ímpar para os agricultores e fruticultores se atualizarem e conhecerem as diversas propostas dos 
fabricantes e importadores de equipamento e tecnologia que servem o setor, e consequentemente adquirirem 
vantagens competitivas para promoverem e aumentarem a exportação da sua produção», acrescentam os 
organizadores.

Os profissionais poderão encontrar uma grande diversidade de produtos e serviços, tais como: sementes, 
fertilizantes, vasos, embalagens, estufas, sistemas de rega, máquinas e equipamentos para: plantar, colher, 
limpar, pesar, calibrar, embalar, etiquetar, armazenar, transportar e conservar produtos hortícolas e frutícolas, 
equipamentos para nebulização, brumização e atmosfera controlada, frio e climatização, equipamentos de 
logística e transporte de cargas, equipamentos de controlo de medidas, formação.
A feira decorrerá de 10 a 12 de março na Exposalão , entre as 10h00 e as 20h00.

Semana 52 

Fonte: Agrotec
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Empresa nacional de agricultura de precisão recebe financiamento europeu para inovação: Voltar

A Agroinsider, empresa de Évora que opera na área da agricultura de precisão, foi uma das cinco empresas 
portuguesas escolhidas pela Comissão Europeia para receberem financiamento através do Instrumento PME 
(Pequena e Média Empresa), do programa Horizonte 2020. O financiamento nesta empresa diz respeito ao 
projecto AgroRadar, que visa utilizar dados de radar do Copérnico, o sistema europeu de observação da Terra, 
para desenvolver aplicações disruptivas na área da agricultura de precisão.

Na quarta ronda da primeira fase do Instrumento PME foram seleccionadas 184 PME de 28 países, onde se 
incluem as cinco empresas de Portugal. Cada uma das empresas vai receber 50.000 euros «para financiar 
estudos de viabilidade para novos produtos que consigam ser disruptivos no mercado», indica um comunicado 
da Comissão Europeia.

O investimento conjunto nas 184 PME ascende a 8,8 milhões de euros. Estas empresas terão ainda a 
possibilidade de apresentar propostas de projectos à Comissão, para se candidatarem à segunda fase de 
financiamento, onde poderão receber até 2,5 milhões de euros.

Nas outras rondas do Instrumento PME já tinham sido escolhidas 49 PME portuguesas. No conjunto das quatro 
rondas, foram seleccionadas 2.024 empresas de todos os países da União Europeia. As candidaturas para a 
próxima ronda terminam a 15 de Fevereiro de 2017.

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Há um guia de controlo de infestantes para agricultores
Voltar

O controlo de infestantes com utilização reduzida de herbicidas é um dos maiores desafios dos agricultores que 
pretendem praticar uma agricultura mais sustentável.
Alguns preocupam-se com as potenciais implicações da manipulação de herbicidas na saúde.
Outros preocupam-se com a contaminação das águas.

Mesmo assim, muitos agricultores assistiram ao aumento dos custos relacionados com a introdução de novas 
substâncias ativas no mercado e testemunharam o desenvolvimento de infestantes resistentes aos herbicidas 
comuns. Por isso, encontrar alternativas para o controlo de infestantes é de elevada importância prática.
De certa forma, cultivar para o controlo de infestantes é uma técnica quase perdida. Os herbicidas parecem 
trabalhar tão bem, há tanto tempo, que os agricultores tendem a abandonar os meios de controlo mecânicos e 
físicos. Mas agora, com novos instrumentos e versões melhoradas de máquinas para eliminar infestantes, 
estamos a assistir a uma maior eficiência e a um interesse renovado no controlo mecânico.
Os agricultores estão a aplicar várias técnicas para o controlo de infestantes, incluindo uma seleção cuidada das 
culturas em rotação, usando culturas cobertas e mobilização.

Este livro vai fornecer informação acerca de cada ferramenta de trabalho no campo da gestão sustentável de 
infestantes. Também faz a relação da utilidade de cada ferramenta em determinadas condições.

Fonte: Agrotec
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Curso «Modo de Produção Biológico» em Lisboa:
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Voltar

De 16 e 24 de janeiro do próximo ano, decorre no Lumiar, em Lisboa, o curso “Modo de Produção Biológico” 
promovido pela Agrobio - Associação Portuguesa de Agricultura.

Os temas a abordar são:

- Introdução ao Modo de Produção Biológico 
- Conservação do solo e da água
- Fertilidade e fertilização do solo
- Proteção das plantas
- Modo de Produção Biológico de produtos agrícolas de origem vegetal
- Modo de Produção Biológico de produtos animais e de origem animal
- Acondicionamento e comercialização
- Controlo e certificação
- Conversão para o Modo de Produção Biológico

O curso destina-se a agricultores, mão-de-obra agrícola familiar ou trabalhadores agrícolas eventuais ou 
permanentes, sem formação ou experiência em Agricultura Biológica.

Os objetivos desta ação são: Qualificar os produtores para produzirem segundo o modo de produção biológico 
(Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho de 28 de junho e respetivas atualizações).

As inscrições decorrem até 11 de janeiro de 2017.

Mais informações no link: 
http://www.agrobio.pt/pt/curso-modo-de-producao-biologico-1-edicao.T1322.php

Fonte: Agrozapp
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Ciência e técnica ao serviço da agricultura:
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Voltar

Chama-se SMART FARM. E o nome, ainda que em inglês, diz tudo: uma quinta inteligente, a primeira no País, que abre as 
suas portas a quem a queira visitar e ver, de perto, como a inovação técnica e científica podem ajudar a tornar a produção 
agrícola mais sustentável. Um caminho que, explica ao Destak, António Lopes Dias, diretor executivo da Associação 
Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas (ANIPLA), mentora do projeto, terá que ser este, já que «a agricultura 
tem que produzir não só mais, mas melhor. E só com ciência e tecnologia é possível cumprir esse objetivo».

O desafio é grande. E crescente, exigindo formas de «utilizar melhor os meios desenvolvidos para produzir melhor, ao 
mesmo tempo que se protegem os recursos naturais» obrigando, defende António Lopes Dias, a que se produza «de 
forma inteligente». E é isso que a SMART_FARM propõe.

Localizada na Companhia da Lezírias, assenta em quatro áreas fundamentais: água, alimentação, saúde e biodiversidade. 
Os benefícios são muitos. A começar com a proteção do ambiente. Mas há mais: «a segurança para quem manipula e 
aplica produtos fitofarmacêuticos e, também, a eficiência dos processos. Por exemplo, os trabalhadores estão obrigados a 
usar equipamentos de proteção individual sempre que lidam com fitofármacos; os efluentes resultantes da lavagem dos 
equipamentos de aplicação são tratados e encaminhados para um destino correto, não sendo despejados no solo. 
Produz-se com o recurso a técnicas que protegem o solo da erosão; privilegia-se e promove-se a biodiversidade, entre 
outros».

Nova imagem do meio rural

O passo seguinte é convencer os agricultores nacionais. Tarefa que, concorda o diretor da ANIPLA, não será fácil, 
sobretudo para determinados segmentos. «Não é como aplicar um adubo e ver que a cultura cresce mais». Porque, 
confirma, «o benefício não é imediatamente visível», é necessário um trabalho de sensibilização «nós, responsáveis do 
setor, temos que encetar».

É também para isso que serve esta quinta inteligente. A ideia é que seja «um “ver para crer” ao dispor dos vários 
intervenientes do setor». É, por isso mesmo, «um espaço aberto de demonstração e de formação», ao qual se junta, 
explica António Lopes Dias, «uma ambição extra». É que, para além dos especialistas, a SMART FARM está também aberta 
ao público em geral.

«Gostávamos que a urbe tivesse uma imagem diferente do meio rural. E sobretudo mais próxima. A ignorância sobre 
como são “fabricadas” e aparecem as coisas nas prateleiras dos supermercados é de uma dimensão assustadora. 
Contribuir para uma melhor cultura agrícola e alimentar da população urbana é algo que gostaríamos de poder vir a 
reconhecer.»

Fonte: Destak
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 Ministro da Agricultura faz «balanço positivo» de 2016:
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Numa mensagem de fim de ano, Luís Capoulas Santos, ministro da Agricultura, sublinhou que em 2016 se 
registou «um acréscimo de rendimento da actividade agrícola de 5,8%, cerca do dobro do ano passado». O 
responsável antecipa 2017 com «optimismo e confiança».

No  seu «balanço positivo», Luís Capoulas Santos salientou que foi «possível desbloquear o Programa de 
Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, que se encontrava numa situação de impasse». Durante o ano de 2016, 
foram contratados 7.876 projectos de investimento que correspondem a 492 milhões de euros de apoio 
público.

Foi também durante 2016 que foi aprovada a reprogramação do PDR 2020, «introduzindo mais justiça e 
equidade entre agricultores. Os Orçamentos do Estado de 2016 e 2017 permitiram obter «os meios financeiros 
necessários para executar as medidas de política previstas e proceder ao maior adiantamento de pagamentos 
de sempre».

A abertura de novos mercados durante este ano também possibilitou «o crescimento sustentado» das 
exportações agrícolas.

Voltar

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Coimbra recebe em junho VIII Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas

A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) e a Sociedade Espanhola de Ciências Hortícolas (SECH) organizam o VIII 
Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas, de 7 a 10 de junho de 2017, em Coimbra.
“Intensificação e Sustentabilidade nas Cadeias de Valor Hortícolas” é o tema central do evento.
Este congresso reúne a cada quatro anos a comunidade científica e técnica luso-espanhola que trabalha em Horticultura, incluindo 
a fruta, hortaliças, vinha, olival, plantas aromáticas e medicinais e plantas ornamentais, constituindo-se como o mais alargado 
fórum de discussão de ciências hortícolas na Península Ibérica.
O congresso acolhe comunicações de todas as áreas científicas e tecnológicas que tenham aplicação na Horticultura.

Temas em debate:

Horticultura herbácea
Fruticultura
Viticultura e enologia
Olivicultura e azeite
Plantas aromáticas e medicinais
Horticultura ornamental
Pós-colheita e cadeia de abastecimento
Horticultura urbana, social e terapêutica
Horticultura de precisão
Culturas protegidas e engenharia hortícola
Melhoramento genético e propagação de plantas
Sistemas de cultura sem solo
Proteção das culturas
Horticultura biológica
Técnicas sustentáveis de produção hortícola

Consulte o programa no link: http://www.aphorticultura.pt/iberico-2017-programa.html

Eventos:


