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01. Balanço de Campanha dos Horto-Industriais

Fonte: COTHN

O Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN), com a colaboração da Federação 
Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícola (FNOP), vai apresentar no próximo 4 de 
Dezembro o balanço da campanha das culturas com maior expressão no setor. Em destaque vão estar os 
valores da produção nacional do tomate-indústria e de outras culturas horto-industriais como o pimento 
e o brócolo. Este balanço conta com o apoio da BASF.

Vão estar presentes, na Quinta das Pratas no Cartaxo, entidades ligadas à produção, à indústria e ainda 
fornecedores de factores de produção. O objetivo é discutir, em rede, a área de produção (ha), a 
produtividade, a qualidade da produção, os principais problemas e as variações relativamente a anos 
anteriores. Outro dos propósitos é analisar as perspectivas comerciais do sector.
Este ano, o evento conta ainda com Centro de Competências para o Tomate-Industria (CCTI) e em 
destaque vão estar os resultados obtidos no âmbito do projeto QUALITOMATE (  https://qualitomate.pt/)
financiado pelo PDR 2020.

Portugal ocupa, de acordo com o Conselho Mundial de Transformadores de Tomate (WTPC), o sétimo 
lugar na produção mundial de concentrado de tomate. Em 2019 foram processados mais de 1,4 milhões 
de toneladas de tomate para concentrado, com uma qualidade elevada de cerca de 5,2 graus brix. A nível 
europeu, Portugal está na terceira posição, atrás da Espanha (3,2 milhões de toneladas e um brix de 4,9 
graus) e da líder Itália (4,8 milhões de toneladas e um brix médio de 4,7 graus).
Os preços do concentrado de tomate, nos mercados, variam entre 700 e 800 euros por tonelada. Os 
produtos de qualidade diferenciadas são muito procurados, nomeadamente por mercado mais exigentes. 
Nestes casos, o preço sofre uma apreciação de cerca de 20%.

Consulte o programa em anexo no final deste boletim e informação adicional pode ser solicitada a:
Ana Paula Nunes (Coordenação horticultura)
Telefone:+351 919 430 829
e-mail: ana.paula@cothn.pt

https://qualitomate.pt/
mailto:ana.paula@cothn.pt
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02. Balanço de Campanha da Pêra

Fonte: COTHN

Está marcado para dia 11 de dezembro, no Auditório Municipal do Cadaval, o Balanço de 
Campanha da Pêra. Para além dos resultados da campanha do ano por parte da Associação 
nacional dos produtores de Pêra Rocha, destacamos a apresentação dos resultados do Go 
Polimax: Promoção e aumento da eficiência da Polinização entomófila em macieiras, pereiras e 
cerejeiras e a apresentação dos resultados do Go ProtecEstenfilio.

Conheça o programa detalhado em anexo no final deste boletim e inscreva-se.
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03. 4ª Sessão de Divulgação - Fruticultura

Fonte: INIAV

Como tem sido hábito nos últimos anos, a Estação Nacional de Fruticultura Vieira Natividade vai realizar, 
na tarde do próximo dia 12, a 4ª Sessão de Divulgação – Fruticultura, conforme programa anexo. Assim, 
vimos por este meio convidá-lo(a) a participar.

A entrada é livre, mas sujeita a confirmação de presença até ao dia 5 de dezembro. A confirmação poderá 
ser efetuada através do link que se encontra no programa em anexo ou através do email: 
nazare.pereira@iniav.pt

mailto:nazare.pereira@iniav.pt
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04. CBV | CESAM-Ciências > Jornada Teórico-Prática " Voláteis e 
      Óleos essenciais " (7ª edição)

Fonte: ULisboa

Vai ter lugar no dia 10 de janeiro de 2020, na Faculdade de Ciências de Lisboa, a 7ª edição das Jornadas 
Teórico-Práticas sobre "Voláteis e Óleos essenciais.

Temas a abordar: 
· Voláteis, óleos essenciais, hidrolatos e óleos vegetais 
· Extração e análise de óleos essenciais 
· Extração e análise de voláteis e óleos vegetais 
· Atividade biológica de óleos essenciais e voláteis 
· Normalização de óleos essenciais

Inscrições até 2 de janeiro de 2020, mediante envio de  preenchido e formulário de inscrição
comprovativo de pagamento para . acsf@ciencias.ulisboa.pt
Realização condicionada a um número mínimo de 6 participantes e máximo de 14. 
Preço: 70€ | Estudantes: 60€. 
 

https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/eventos/Ficha_de_Inscricao_Jornada_Vol_OEs_2020.doc
mailto:acsf@ciencias.ulisboa.pt
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05. Azeite já representa 9% do valor da produção agrícola nacional

Fonte: Agroportal

O volume de negócios da fileira do azeite nos últimos três anos, englobando a produção de azeitona para 
azeite e a produção de azeite, representou um volume de negócios superior a 620 milhões de euros, o que 
é 2,5 vezes superior ao volume de negócios do triénio 2010/2012.

As exportações nacionais têm crescido de forma marcada nos últimos anos, atingindo em 2017 um valor 
próximo dos 500 milhões de euros (em comparação com 80 milhões de euros em 2005), num volume que 
corresponde a 132.000 toneladas e que coloca Portugal como o 5º maior exportador mundial de azeite.

Contas feitas, o setor do azeite contribui positivamente com 144,405 milhões de euros para o saldo da 
balança do complexo agroalimentar nacional.

7 milhões de dias de trabalho

O emprego relacionado com o setor representa mais de 7 milhões de dias de trabalho em cada campanha, 
equivalendo ao trabalho de 32.000 pessoas a tempo inteiro, apesar da sazonalidade de muitas tarefas. 
Este emprego está distribuído 79% na olivicultura, 12% na produção de azeite, 7% na comercialização e 
2% na refinação.

Os números constam do estudo ‘Alentejo: A Liderar a Olivicultura Moderna Internacional’, coordenado 
pela Consulai e pela Juan Vilar Consultores Estratégicos, apresentado no passado dia 26 de novembro, 
nas Jornadas da Olivum. 



Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  Sítio: www.cothn.pt

Balanço da Campanha 
dos Horto-Industriais

2019
4 de Dezembro de 2019

Museu do Vinho
Quinta das Pratas
2070 Cartaxo

Data:

Local:

Programa:

09.45 h – Receção dos participantes
10.10 h – Sessão de abertura
10.15 h –  Qualitomate (equipa do projeto)
10.30 h – Vírus do fruto rugoso castanho do tomateiro (ToBRFV):  medidas de emergência para evitar a introdução e 
                  a propagação na União (João Nuno Barbosa / DGAV)
10.45 h – Debate 
11.00 h – Pausa
11.20 h – Balanço da campanha do tomate (Paulo Calado / HC / FNOP e representante da Indústria_ a confirmar) e 
                  Balanço da campanha dos outros horto-industriais (pimento, brócolo,…) (Cristina 
                  Rodrigues / Cadova e representante da Indústria_ a confirmar)
12.00 h – Debate 
12.30 h – Encerramento

Patrocínio:Apoio:

Inscrições gratuitas obrigatórias. Clique aqui.

https://drive.google.com/open?id=1WqHXkG9_lRZbG5oXqQLhOINOykzxZuXdO7JPLV6dmUs




Estrada de Leiria, 
2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 
Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  
Sítio: www.cothn.pt

Balanço da 
C a m p a n h a  
da Pêra 2019

11 de dezembro de 2019

Auditório da Câmara
Municipal do Cadaval

Data:

Local:Programa:

Inscrições obrigatórias aqui

Patrocínio:

Apoio:

Receção dos Participantes

Apresentação dos resultados do Go Polimax: 
Promoção e aumento da eficiência da Polinização entomófila 
em macieiras, pereiras e cerejeiras
Rafael Carvalho (COTHN-CC)

Apresentação dos resultados do Go ProtecEstenfilio
Cecília Rego (ISA) e João Azevedo (APAS)

Balanço da campanha da Associação nacional dos produtores 
de Pêra Rocha (ANP)
Joana pereira (ANP)

Discussão do balanço da Campanha com os participantes

Encerramento

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

11:45

12:45

Halyomorpha Halys: uma ameaça à fruticultura nacional
Hugo Gaspar (CFE – Universidade de Coimbra)

https://drive.google.com/open?id=17206s8Ggs9NNyI_wJnLddEIvx380lJqumPOW60JPamE




confirmação de 
presença até 5 dez

dezembro 201912

13:45

14:15

14:45

15:05

15:25

16:56

17:00

17:40

18:00

18:20

18:30

17:20

Sessão de abertura
Ÿ  (Presidente do INIAV, I.P.)
Ÿ

Ÿ Paulo Inácio (Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça)

Nuno Canada
Rui de Sousa (Coordenador da ENFVN)

Sessão técnica
Moderador: João Lima (Vogal do CD do INIAV, I.P.)
Trabalhos em curso na área das pomóideas: Densidade, variedades, nutrição, gestão de colheita -
Miguel Leão & Marta Gonçalves (INIAV / ENFVN)

Contributo para a previsão da queda fisiológica em pera 'Rocha’
Marta Gonçalves & Miguel Leão (INIAV / ENFVN)

Conservação da qualidade da maçã de Alcobaça - 
Claudia Sánchez (INIAV / ENFVN)

Algumas atividades de melhoramento em curso (fogo bacteriano, 
estenfiliose, desenvolvimento de novas variedades de macieira e 
de pereira) - Rui de Sousa (INIAV / ENFVN)

Debate

Debate

Pausa para café

Exposição de clones de pera 'Rocha, de maçã 'Gala' e de variedades de amêndoas

Sessão de encerramento
Ÿ João Lima (Vogal do CD do INIAV)
Ÿ Rui de Sousa (Coordenador da ENFVN)

4ª Sessão de Divulgação

O futuro das variedades regionais de fruteiras - Patrícia Vicente (INIAV / ENFVN)

formulário online

A monotorização da estenfiliose nos últimos três anos – dados comparativos
Marco Patrício (COTHN /INIAV / ENFVN) 

Resposta a diferentes formas de condução das amendoeiras 'Soleta' e 'Laurane' em sistema 
superintensivo - Filipa Queirós (INIAV / ENFVN)

Receção aos participantes

16:30

15:45

Estação Nacional de Fruticultura Vieira 
Natividade (ENFVN)
Estrada de Leiria - ALCOBAÇA
Tel: 262 590 680

https://docs.google.com/forms/d/1XOpWiYKrlqzZkcbIgGehiXhoyAYh6xLH1aIo0ZRp9RE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XOpWiYKrlqzZkcbIgGehiXhoyAYh6xLH1aIo0ZRp9RE/edit
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