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Estão abertas as inscrições para o II Seminário IV Gama Hortofrutícola em Portugal: Investigação e 
industrialização. É já no próximo dia 17 de novembro, no CNEMA em Santarém.

O evento iniciará às 9 horas e terá um custo de €20 o que inclui o almoço e documentação.

Consulte o programa no link

Inscrições obrigatórias aqui

http://mkt.cothn.pt/go/-35b16dde-0-096f9a47f019ffba989dd666-9-d8e383faa1a97e2ePyvem7pSe2gezCZG
http://mkt.cothn.pt/go/-35b16dde-0-096f9a47f019ffba989dd666-9-d8e383faa1a97e2ePyvem7pSe2gezCZG
http://mkt.cothn.pt/go/-35b16dde-0-096f9a47f019ffba989dd666-9-d8e383faa1a97e2ePyvem7pSe2gezCZG
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhzB3M2uxqzXBQd_AsVfQn68DvMQyVMGpf-syaJ0BRW21nkw/viewform
http://mkt.cothn.pt/go/-35b16dde-0-096f9a47f019ffba989dd666-9-d8e383faa1a97e2ePyvem7pSe2gezCZH
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O COTHN está a organizar a IV Gala Viva “frutas e legumes de Portugal”. Mantendo o espírito que presidiu 
à realização das Galas anteriores, esta iniciativa será um momento de promoção do sector das frutas e 
hortícolas, de distinção dos agentes económicos e de criação de laços de cooperação para o futuro. Uma 
vez que Portugal tem estado na moda, resolvemos transpor esta ideia para as frutas e hortícolas nacionais. 
Assim, o tema central desta IV Gala será a unicidade das frutas e hortícolas de Portugal, não só devido às 
suas características de qualidade únicas, como a valorização que os nossos produtos conseguem nos mais 
exigentes mercados espalhados pelo mundo. Portugal volta a estar no centro do globo, tal como à 500 
anos atrás, fazendo chegar o seu sabor, aroma e cor aos 4 cantos do mundo.

O programa será:
18.30 – Cocktail de boas Vindas
20.00 – Início do jantar de Gala com as boas vindas por parte da organização e a passagem do filme “ A  
              descoberta das frutas e legumes de Portugal”
20.30 – Momento dos 25 anos da Revista Frutas, Legumes e Flores
20.45 – Lançamento dos selos “Frutas de Portugal” – CTT e Terra Projectos
21.30 – Cerimónia de entrega de prémios a entidades e pessoas da fileira hortofrutícola 
22.15 – Discursos institucionais
22.30 – Início do espectáculo de humor e encerramento

Não perca a oportunidade, se recebeu o nosso convite, inscreva-se já.

Mais informações no portal COTHN em www.cothn.pt

Índice
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Medidas para mitigação dos efeitos da seca
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GALA VIVA
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Frutas e Legumes
 de Portugal

4ª edição
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Faleceu a 22 de Novembro de 2007 um homem altruísta, solidário e desprendido.
A sua vida, o seu modo de estar e saber foram fundamentais no desenvolvimento da fruticultura
nacional tendo deixado marca profunda nas vidas daqueles com quem se cruzou.
Dez anos após a sua morte, queremos evocá-lo.
Não nos move o saudosismo, mas o registo do seu exemplo para as gerações futuras, de vida e de
trabalho em equipa, sempre apaixonado pela sua profissão, entendendo-a como missão e serviço, assim 
como a convicção de que a melhor homenagem que lhe podemos prestar é não deixando morrer os muitos
trabalhos por ele começados.

Consulte o programa da homenagem em anexo no final deste boletim.

HOMENAGEM

Engº Amado da Silva

24 de Novembro 2017
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O Boletim Mensal da Agricultura e Pescas de Outubro de 2017 do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), revê 
uma “boa campanha nas pomóideas”, apesar da seca, pois são produzidas maioritariamente em regime de 
regadio.

“Produzida maioritariamente em regime de regadio, a falta de precipitação não afectou a produção de maçã, 
cuja apanha decorreu em Agosto e Setembro. Prevê-se um aumento de produção para as 300 mil toneladas 
(+25% face a 2016), com as maçãs a apresentarem bons calibres e coloração normal”, dizem os analistas do INE.

De referir que se registou o desvio de alguma produção para a indústria, em particular nos pomares do interior 
Norte, afectados por quedas de granizo no princípio de Julho e em finais de Agosto.

Pêra Rocha

Quanto às pêras, a colheita da pêra Rocha (variedade largamente predominante) iniciou-se na segunda semana 
de Agosto e já se encontra concluída, tendo as elevadas temperaturas obrigado a um esforço (reforço de 
equipas) para aumentar o ritmo da colheita, no sentido de garantir as condições de conservação.

Apesar da estenfiliose continuar a ser responsável pela rejeição de muitos frutos (que ficam no campo), o INE 
prevê um aumento de produção de 20% face à campanha anterior, para valores próximos da média do 
quinquénio. Os calibres ficaram um pouco aquém do previsto e os frutos apresentaram pouca carepa.

Agri innovation summit 2017

Fonte:Agricultura e mar actual

Regadio salva produção de 
maçã, a crescer 25%. 
Pêra Rocha aumenta 20% 
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O “Uso de Drones e Satélites na Agricultura” é tema do I Simpósio Ibérico de Engenharia Hortícola, a realizar 
de 21 a 23 de fevereiro de 2018, em Lugo, na Galiza, no Campus Terra da Universidade de Santiago de 
Compostela, com o apoio da Associação Portuguesa de Horticultura.
Este evento, que decorre em simultâneo com o III Simpósio Nacional de Engenharia Hortícola, é organizado 
pela Secção de Engenharia Hortícola da Sociedade Espanhola de Ciências Hortícolas (SECH), com o apoio local 
da Universidade de Santiago de Compostela – Campus Terra. 
O uso de drones e satélites na agricultura abre um vasto leque de possibilidades em I+D+i para os agricultores 
e neste simpósio são propostos os seguintes tópicos para apresentação de trabalhos pelos investigadores 
ibéricos, além de outros relacionados com a Engenharia Hortícola: Automação e robótica; Sensing e visão 
artificial; Sistemas de apoio para a tomada de decisões; Agricultura de precisão; Modelagem e Simulação; 
Apps e aplicações web; Sistemas de Informação Geográfica e TIC no ensino da Agronomia. 
 
Todas estas áreas do conhecimento têm aplicação à gestão dos recursos hídricos; estufas, culturas extensivas 
e pomares; gestão de energia; mecanização e construção agrícola; viticultura; produção animal; sistemas de 
produção: interação lavoura-pecuária; ambiente e paisagem. 
Do programa do Simpósio fazem parte seis conferências plenárias, workshops técnicos, uma Mesa Redonda 
com empresas e instituições relacionadas com o tema do simpósio e uma visita técnica onde vai ser mostrada 
a aplicação do uso de imagens aéreas no setor produtivo da agricultura. Entre os palestrantes já confirmados 
estão: Diego S. Intrigliolo (CEBAS-CSIC), Ricardo Braga (ISA-Universidade de Lisboa) e Jean Charles Samalens 
(Telespazio France).
 
DATAS IMPORTANTES 
Envio de trabalhos: 20 de novembro de 2017
Notificação de aceitação: 1 de dezembro de 2018
Envio definitivo de trabalhos: 15 de janeiro de 2018
 
Mais informações em: http://snih18.es/ 

Índice
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Engenharia Agrícola

https://aphorticultura.us11.list-manage.com/track/click?u=eacb92cfcccaa8fe44b6ab54c&id=390a136543&e=c07b470b6f
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A decisão para a renovação da licença para a utilização do glifosato na agricultura da União Europeia, 
agendada para hoje, foi novamente adiada. Reunidos no Comité Permanente dos Vegetais, Animais e 
Alimentos para Consumo Humano e Animal, os representantes dos Estados Membros não alcançaram a 
maioria qualificada exigida. A renovação tem em vista a permissão da utilização do glifosato no espaço 
comunitário cuja licença em vigor termina já no final deste ano. Esta é a segunda vez, em menos de um mês, 
que este comité anuncia a indecisão, tendo a primeira vez acontecido no passado dia 25 de Outubro.
Para António Lopes Dias, director-executivo da Anipla, “Estamos desapontados com a permanência da 
indecisão na União Europeia. Se e União Europeia tivesse sido fiel à evidência científica apresentada pelas suas 
agências já deveria ter sido validada a renovação da licença por 15 anos, e não estaríamos neste debate em 
que se discute o futuro de uma ferramenta essencial à agricultura.”

Segundo o responsável da Anipla, a abstenção não pode ser sempre solução, “Apesar de compreender a 
abstenção de alguns países, pela impossibilidade de consenso na sua política interna, Portugal não deveria 
estar nesta posição. A interferência de interesses políticos numa decisão que devia ser científica, aumenta a 
confusão nos consumidores europeus, que esperam decisões firmes dos seus governantes.”
António Lopes Dias refere ainda a posição frágil das agência europeias, cujo parecer não é considerado. Para o 
director executivo da Anipla, “Eu não queria estar na posição de Bernhard Url, Executive Director da EFSA, cujo 
parecer da agência oficial que gere foi novamente ignorado, apesar da evidência científica que apresentou. 
Algo de errado se está a passar.”

Perante esta situação e a aproximação do final da licença para o glifosato na UE, deverá ser anunciada a 
criação de um comité de recurso do SCOPAFF para breve, para que seja tomada uma decisão.

www.cothn.pt geral@cothn.pt Pág.: 8Fonte: Anipla

Anipla lamenta que política 
comunitária continue a ignorar 
a ciência.



Inscrições e informações: 

 geral.coopsteco@sapo.pt 

 

João Batista: 919338186 

José Alexandre: 918622401 

Carlos Mendonça: 919986553 

HOMENAGEM  

Engº Amado da Silva 

24 de Novembro 2017 



PRÉ—INSCRIÇÃO 

JANTAR—20.00H 

 

24 de Novembro de 2017 

Restaurante Queridos 

Estrada de Tornada (EN 8), 70 

Caldas da Rainha 

GPS: 39° 25´ 55,45´´N; 9° 7´48,87´´W 

 

NOME: 

 

 

LOCALIDADE: 

 

 

CONTACTO TELEFÓNICO: 

 

 

CONTACTO e-MAIL: 

 

 

Valor : 15€ / pessoa 
 

 

Durante o jantar, os que 

pretenderem, poderão partilhar 

as experiências e vivências do 

tempo de convívio com o Engº 

Amado 

PROGRAMA 

 

24 de Novembro de 2017 

Restaurante Queridos 
 

17.00h—Recepção dos participantes 
 

18.00h—Sessão Evocativa 

Rogério de Castro e Alberto Santos 
 

18.30h—Ensaio dos Híbridos Casanova 

de Alcobaça—Apresentação dos 

resultados 

Ana Cristina Rodrigues, Alfredo Rodrigues, 

José Alexandre, Manuel Almeida 
 

19.00h—Clones de Pêra Rocha—Ponto 

de situação e enquadramento futuro 

Rui de Sousa, Paulo Monteiro 
 

19.45h—Sessão de encerramento 

Secretário de Estado das Florestas e 

Desenvolvimento Rural—Engº Miguel 

Freitas 
Presidente da Câmara Municipal Caldas da 

Rainha—Dr. Tinta Ferreira 

Representante DRAP-LVT—Engº Paulo 

Monteiro 

 
 

20.00h—Jantar 
 

Faleceu a 22 de Novembro de 

2007 um homem altruísta, 

solidário e desprendido. 

A sua vida, o seu modo de estar e 

saber foram fundamentais no 

desenvolvimento da fruticultura 

nacional tendo deixado marca 

profunda nas vidas daqueles com 

quem se cruzou. 

Dez anos após a sua morte, 

queremos evocá-lo. 

Não nos move o saudosismo, mas 

o registo do seu exemplo para as 

gerações futuras, de vida e de 

trabalho em equipa, sempre 

apaixonado pela sua profissão, 

entendendo-a como missão e 

serviço, assim como  a convicção 

de que a melhor homenagem que 

lhe podemos prestar é não 

deixando morrer os muitos 

trabalhos por ele começados. 

HOMENAGEM 

Engº Amado da Silva 
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