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Fonte: COTHN

Relembramos que as inscrições para o 2º Colóquio para o uso sustentável dos pesticidas estão 
abertas, ainda em 1ª fase, com valores mais reduzidos. Se pretende participar no colóquio, 
aproveite a oportunidade.

Propôe-se que este 2º Colóquio seja um momento de balanço relativo à proteção integrada, ao
Plano de Ação Nacional, às áreas de ação no domínio da redução dos riscos associados aos
pesticidas, nomeadamente nas questões relacionadas com aplicação técnica na proteção das
culturas, com a proteção da saúde e com a preservação dos recursos naturais.
Este fórum vai contar com a participação de entidades de natureza diversa. Estarão presentes
universidades e institutos politécnicos, serviços do Ministério da Agricultura e representantes
de entidade privadas.

Consulte o programa preliminar e acesso às inscrições:
https://2-cuspest.webnode.pt/

Para pedidos de informações, usar o email: secretariado.cuspest19@gmail.com

https://2-cuspest.webnode.pt/
mailto:secretariado.cuspest19@gmail.com
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Fonte: FLF

Estão abertas as candidaturas à seguinte operação: 
Operação 3.1.1 – Jovens agricultores

O apoio previsto na presente portaria consiste num prémio à instalação, sob a forma de 
subvenção não reembolsável.

O montante do prémio à instalação é de 20.000€ por jovem agricultor, acrescido de 
5.000€ no caso de o investimento na exploração ser igual ou superior a 80.000€, por 
jovem agricultor, e de 5.000€ no caso de o jovem agricultor se instalar em regime de 
exclusividade.
O período de apresentação de candidaturas termina no dia 30 de Abril de 2019, às 
17h00.

Mais informações, aqui.

http://www.pdr-2020.pt/site/content/view/full/208/offset/82


03. Pêra Rocha com nova campanha em Paris

Fonte: ANP
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A Pêra Rocha do Oeste volta a espalhar a sua doçura pelas ruas de Paris, numa nova 
campanha publicitária.

Esta variedade portuguesa de pera vai estar exposta em 360 outdoors espalhados pela 
capital francesa, entre 10 e 16 de abril. À semelhança da ação de promoção anterior, 
que decorreu em outubro passado e colocou a Pera Rocha em 340 cartazes publicitários 
parisienses, o objetivo da ANP – Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha, 
promotora desta iniciativa, é aproximar o consumidor francês desta fruta portuguesa.

"O sabor da pêra portuguesa, Pêra Rocha” volta a ser o slogan da campanha de 
publicidade exterior.

Sempre com a fruta em grande plano, esta nova ação tem como objetivo informar o 
consumidor francês sobre a diferenciação da Pêra Rocha do Oeste, incluindo os seus 
traços físicos, como a carepa (nome que se dá às características pintas castanhas, 
unidas na base e que se dispersam irregularmente por toda a superfície do fruto).

Ao mesmo tempo, pretende informar que a Pêra Rocha ainda está disponível no 
mercado francês, a poucos meses de os produtores se começarem a mobilizar para a 
nova campanha. 
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Fonte: FENAREG

Regantes apelam ao desagravamento dos custos da eletricidade no regadio e pedem 
apoios para uso de energias renováveis

A FENAREG apelou a medidas para compensar o grave problema que se criou desde 2012, com 
o desaparecimento dos apoios à eletricidade verde, fundamentais num setor de atividade 
sazonal como é o da agricultura de regadio, que exige uma potência energética alta em época 
estival- Abril a Setembro -, mas não durante o resto do ano.
Possibilidade de contratar duas potências elétricas diferentes ao longo de 12 meses ou, em 
alternativa, pagar pela potência real registada e não pela teórica contratada.
Atualmente a potência contratada é cobrada aos agricultores durante todo o ano, quando na 
realidade o regadio só ocorre durante 6 meses por ano.

Criação de um programa de apoio específico para substituição das fontes de energia 
convencionais por renováveis nas explorações de regadio. Com esta medida os regantes 
contribuirão para o cumprimento dos objetivos de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa, já que o impacto ambiental das energias limpas é 30 vezes menor que o gerado pelas 
energias convencionais.
Reforço de ações de eficiência energética, com programa específico de apoio para o setor do 
regadio, visando a melhoria do desempenho energético das instalações, através da avaliação 
de desempenho e substituição de equipamentos existentes por outros mais eficientes.

«Após a reunião de dia 4 com o Secretário de Estado da Energia estamos otimistas quanto à 
possibilidade de os contratos sazonais de energia virem a ser implementados no setor do 
regadio, bem como a inclusão das restantes medidas no PNEC 2030, o Plano Nacional Integrado 
Energia e Clima», afirma José Núncio, presidente da FENAREG.
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