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Foi no passado dia 6 de junho, que decorreu 
o dia de campo do projeto Safebrocolo em 
Alpiarça, onde foram apresentados e 
discutidos os resultados da campanha de 
primavera 2017. Ficam aqui neste boletim, 
algumas fotos do dia de campo.

Fonte: COTHN



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 23 

Pág.: 4

De 10 a 18 de Junho de 2017, o Centro Nacional de Exposições, em Santarém, vai ser palco da 54ª Feira Nacional 
de Agricultura / 64ª Feira do Ribatejo, cuja temática vai incidir nos “Cereais de Portugal”.

Este ano, continuamos a mobilizar esforços para que  a Feira Nacional de Agricultura seja a oportunidade ideal 
para o lançamento e divulgação de novos produtos, para a promoção de novos serviços e ainda para a partilha 
de conhecimentos.

Nota de realce para os Workshops temáticos «Conversas de Agricultura» que vão decorrer durante toda a feira.
Consulte a programação no link: 
https://feiranacionalagricultura.pt/programa/conversas-de-agricultura/#1490815598532-781930f7-9c8f

Índice

Fonte: FNA

FNA - WORKSHOP COOPERAR PARA EXPORTAR
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A data de submissão de resumos foi prolongada até 31 de julho, 2017
 Lista das áreas temáticas actualizadas. Mais informações em anexo no final deste boletim.
  
Áreas temáticas 
1. Técnicas de produção incluindo rega (irrigação) e fertilização
2. Mecanização e automação
3. Propagação de plantas e caracterização de material
4. Proteção fitossanitária
5. Cultivos protegido e hidropónico
6. Horticultura urbana e periurbana
7. Horticultura biológica (orgânica)
8. Seleção, embalagem, conservação e distribuição ,  logística de transporte, distribuição, 
          comercialização e consumo  de produtos hortícolas
9. Tecnologias pós-colheita 
10. Tecnologias de processamento e processamento mínimo
11. Compostos bioativos em hortaliças e frutas
12. Melhoramento e seleção de cultivares; 
13. Ecofisiologia das culturas
14. Outras áreas

Grupo de culturas:
a) Fruticultura temperada e tropical; 
b) Hortaliças; 
c) Horticultura ornamental; 
d) Viticultura; 
e) Olivicultura;
e) Pequenos frutos; 
f) Plantas Medicinais e Aromáticas;
g) Novas culturas.
i) Outras

ÍndiceProlongamento da data Submissão de 
resumos no CLBHort2017 para 
31 de Julho de 2017

Fonte: APH
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O Simpósio 80 Anos de Certificação de Semente em Portugal/75 Anos de Melhoramento Vegetal/35 Anos de 
ANSEME vai se realizar no dia 26 de junho nas instalações do INIAV em Elvas.

Conheça o programa em anexo no final deste boletim.

Fonte: DGAV

Simpósio 80 Anos de Certificação de Semente 
em Portugal/75 Anos de Melhoramento Vegetal/35 Anos 
de ANSEME
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No âmbito do Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020, a Comissão Europeia apresenta programas 
de trabalho semestrais. Eles estabelecem prioridades e temas para as chamadas. Para 2018-2020 e a prioridade 
"segurança alimentar, agricultura sustentável, silvicultura e pesca", surgem 5 temas principais:

Ecossistemas sustentáveis: sistemas alimentares e estilos de vida saudáveis
Mudança climática e resiliência
Principais inovações para os territórios e o mar
Territórios inter-ligados
Transição para economia circular

Três propostas + economia circular:
Segurança alimentar sustentável: 710 milhões de euros
Crescimento azul: 215 milhões de euros
Dinamização das zonas rurais 295 milhões de euros
Economia circular 100M €

Consulte a apresentação aqui.

Fonte: AREFLH

Investigação: Horizonte 2020, apresentação do programa 
de trabalho 2018-2020 para a Mudança Societária 2

https://gallery.mailchimp.com/0608e83838c4a8e6a0c1bc61e/files/75a1b7dd-6a03-4db3-a0b8-0197f7cfc6c2/2_General_introduction_WP2018_2020_PC_Meeting_15_05_2017.01.pdf
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O Hotel M'Ar de Ar Muralhas, em Évora, foi o placo da entrega dos “Prémios Valorfito 2016” que distinguiram os 
pontos de recolha nacionais. Para as categorias “Quantidade e crescimento, a nível regional”, “Excelência, 
investimento, cooperativa” e “Missão Impossível a nível nacional” estiveram nomeados 90 pontos de retoma e 
16 foram premiados.

O principal objectivo destes prémios é o reconhecimento público pela colaboração dos pontos de retoma na 
actividade do Valorfito.
Como parte integrante desta cerimónia e de forma voluntária, o Valorfito valoriza as suas responsabilidades 
sociais, mantendo o seu apoio a instituições de solidariedade social, selecionadas por cada um dos pontos de 
retoma premiados, através da doação de uma verba especíca para o efeito.

O COTHN esteve presente na pessoa da sua secretária geral, que teve a honra de fazer a entrega ao premiados 
da Região oeste na categoria quantidade – Casas Querido, lda

ÍndiceO COTHN esteve presente na entrega dos  
“PRÉMIOS VALORFITO 2016” 

Fonte: COTHN
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O prazo para envio de comunicações (orais e painéis) para o evento da Proteção das Plantas 2017 termina no dia 
30 de junho. Se está interessado(a) em participar neste evento consulte as condições para a submissão de 
comunicações na página:
http://pdp2017.webnode.pt/submissao-de-comunicacoes/

Áreas temáticas para as comunicações:

Tema 1 - Alterações climáticas e inimigos emergentes.
                Prospeção e controlo de organismos de quarentena.

Tema 2 - Interações agente patogénico - hospedeiro.
                Diagnóstico; Epidemiologia e modelação; Diversidade e patogenicidade; Mecanismos de resistência.

Tema 3 - Relações tritróficas: planta-praga-auxiliares.
                Bioecologia; Limitação natural de pragas e conservação; Infraestruturas ecológicas.

Tema 4 - Inovação e tecnologia na Proteção das Plantas.
                Agricultura de precisão e Proteção das Plantas; Novas soluções no combate aos inimigos das culturas;      
                Tecnologias inovadoras para deteção, diagnóstico e monitorização de pragas e doenças; Introdução de  
                novos auxiliares em Portugal; Conservação e serviços do ecossistema.

Tema 5 - Proteção das Plantas, Referenciais de Qualidade e Mercados.
                Circuitos curtos de comercialização: oportunidades e desafios para a Proteção das Plantas;
                A Proteção das Plantas pós Lei 26.

Índice
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Logo após a aplicação de produtos fitofarmacêuticos é importante ter atenção a três aspetos distintos:

Período de reentrada nas parcelas tratadas
Alguns produtos fitofarmacêuticos requerem um período de espera antes de se reentrar nos campos tratados 
com esses produtos. Nesses casos, deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar que alguém, 
inadvertidamente, possa entrar nessas parcelas. Uma das formas de o fazer é colocar indicações de que o 
campo está tratado e que é proibida a entrada.
Todos os produtos que exijam um período de espera para reentrada, têm essa indicação no rótulo.
Sempre que seja necessário reentrar nos campos tratados durante as 24 horas seguintes à aplicação, dever-se-á 
utilizar o equipamento de protecção individual adequado.

Manutenção e limpeza do material de aplicação
A regra básica a seguir para a limpeza e manutenção do material de aplicação é simples e prática:
“Limpar e verificar o material de aplicação após cada dia de trabalho, deixando-o pronto para a seguinte 
utilização”
Após cada aplicação deverá proceder de imediato à limpeza do material de aplicação. As águas de lavagem 
devem ser pulverizadas sobre vegetação, em zonas com plantas não destinadas ao consumo humano e animal, 
sempre longe de fontes, poços ou cursos de água e em zonas não habitadas.

Manutenção e limpeza do equipamento de proteção individual
O equipamento de proteção individual (EPI) destinado a tratamentos fitossanitários deve ser utilizado 
exclusivamente para este fim. Deve ser limpo no final de cada dia de trabalho e substituído o que não se 
encontrar em boas condições.

Índice

Fonte: Agrozapp

Segurança na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos - após aplicação
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I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura 
Lisboa // 1 a 4 de Novembro, 2017

O “I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura 
(CLBHort2017)”  tem como tema a “Inovação ao 
Serviço dos Negócios” e será um fórum aberto 
a investigadores, técnicos e empresários dos 
diferentes ramos da Horticultura (entendida em 
sentido lato), a trabalhar em Portugal, no Brasil e 
em todos os outros países de língua oficial por-
tuguesa (CPLP). O Congresso aposta na ligação 
entre a pesquisa e a inovação, que é o motor do 
desenvolvimento na Nova Horticultura, criadora 
de valor, baseada no conhecimento e na susten-
tabilidade, em que a competitividade depende 
cada vez mais da capacidade de inovação. Para 
isso, contamos com o envolvimento de investi-
gadores e parceiros empresariais na organização 
deste evento, com o objetivo de criar uma pla-
taforma de translação do conhecimento voltada 
para os seus utilizadores e para a fileira em ge-
ral. Espera-se que o CLBHort2017 seja o início de 
um ciclo de encontros dedicados à cooperação 
técnicocientífica entre empresários e cientistas 
de língua portuguesa, utilizando as novas tecno-
logias de informação, com o objetivo de melhorar 
o desempenho da indústria hortícola dos nossos 
países e aumentar a sua competitividade a ní-
vel internacional. O Congresso abrange todas as 
áreas da Horticultura, entendida em sentido lato, 
estando previstas sessões sobre cada uma das 
áreas, nomeadamente a fruticultura e negócio da 

fruta, viticultura e negócio do vinho, olivicultura 
e negócio do azeite, horticultura herbácea e hor-
taliças e horticultura ornamental. Teremos visitas 
técnicas a empresas comerciais portuguesas lide-
res nas diversas áreas hortícolas em Portugal que 
utilizam processos de produção de ponta (“State 
of the art”). É uma oportunidade muito relevante 
para encontros de negócios entre lideres (“Key 
players”) Portugueses e Brasileiros nas diversas 
fileiras hortícolas, para aprofundarem os seus co-
nhecimentos e as relações comerciais para em 
parceria “atacar” o mercado global.

O Congresso, que decorrerá em Lisboa (Centro 
de Congressos do ISCTE), de 1 a 4 de Novembro 
de 2017, é uma organização da Associação Por-
tuguesa de Horticultura (APH) em parceria com 
a Associação Brasileira de Horticultura, o Insti-
tuto Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa (ISA – ULisboa) e a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de 
São Paulo (ESALQ). A Sociedade Brasileira de 
Fruticultura (SBF) e a Sociedade Brasileira de 
Floricultura e Plantas Ornamentais (SBFPO) são 
outras instituições relevantes a apoiar a organiza-
ção deste evento. O CLBHort 2017 tem também 
apoio de empresas públicas e privadas ligadas a 
ambos países.

1. Programa de Workshops

> 01.11.2017 // Manhã

Workshop 2 // Sistemas de controlo 
inteligente do clima da estufa 
A. Monteiro (ISA-Ulisboa e representante 
da empresa Coolfarm)

Workshop 1 // Curso de Iniciação à Prova 
de Azeites Virgens 
José A. Pereira (ESA-IPB)

Eventos APH

A MESMA QUALIDADE, UMA NOVA IMAGEM.
HÁ MAIS DE 80 ANOS A SEMEAR O FUTURO.



16 Revista da Associação Portuguesa de Horticultura

2. Programa de Palestras Plenárias

Plenária 1 // Horticultura de precisão em aplicações da deteção remota, robótica e inteligência artificial:  
Filipe Santos (INESC TEC).
Plenária 2 // Os novos desafios da qualidade pós-colheita: Domingos Almeida (ISA- ULisboa).
Plenária 3 // Panorama da Fruticultura Brasileira: Atualidades e Perspectivas:  Abel R. São José (Univer-
sidade Estadual do Sudoeste da Bahia).
Plenária 4 // Visão geral sobre processamento em Horticultura (Caso estudo tomate de indústria) - Si-
tuação atual e perspetivas futuras em Portugal e no Brasil: Martin Stilwell (Past- Presidente do WPTC e 
presidente do Grupo HIT SGPS).

3. Programa de Mesas Redondas (*)

MR1  Fileira do azeite - Produção e comercialização do azeite no contexto global.
MR2 Fileira das frutas e hortaliças: entraves e perspetivas das importações e exportações.
MR3 Fileira do vinho - Oportunidades para os vinhos portugueses e brasileiros considerando as tendên-      
cias do mercado global.
MR4 Material propagativo de espécies hortícolas – avanços e desafios futuros.
MR5 Desafios colocados pela evolução do moderno mercado de fruta e hortaliças.
MR6 Novos caminhos na promoção do consumo de fruta e hortaliças.
MR7 Desafios e oportunidades para a fileira das plantas ornamentais e do paisagismo.
MR8 O potencial das tecnologias de informação e da eletrónica na inovação da fileira hortícola.

(*) Área do programa com maior foco nos aspetos empresariais do Hortonegócio.

Workshop 4 // Prova sensorial de pera 
Rocha de origens diferentes (Oeste, 
Alentejo, Brasil) Rui Sousa (INIAV)                 

Workshop 3 // “Prova de vinhos: descrever 
atributos ou reconhecer emoções?” 
Virgilio Loureiro (Vinovisas)

> 01.11.2017 // Tarde

Presidente do Congresso
Vice-Presidente da APH
Antonio.m.calado@hotmail.com
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4. Apresentações Orais e Posters eletrónicos 

(Programa a definir após submissão dos resumos e e-posters)

Comunicações orais, de base científica, selecionadas a partir dos resumos enviados pelos participantes 
e incluidos em diversas áreas técnico-cientificas.
E-posters eletrónicos, a partir dos resumos enviados pelos participantes, alguns dos quais serão selecio-
nados para uma breve apresentação oral.
Os resumos, artigos e e-posters (serão icluidos em diversas areas técnico-cientificas) e devem ser sub-
metidos no campo apropriado do website e seguindo as normas também definidas no site do Con-
gresso: www.clbhort2017.com , onde se pode ver informação detalhada e actualizada.

5. Esboço do Programa das Visitas Técnicas
V1.  Fundação Eugénio de Almeida - vinhas , olivais e provas de produtos. Almoço . Visita a Évora , cidade 
Museu e Património Mundial da UNESCO. Regresso a Lisboa. 

V2. Visita à Horticultura da Região Oeste – Empresa Campotec, central fruteira, processamento mínimo 
de produtos de 4ª gama e cultura do tomate em Estufa. Almoço. Visita à vila histórica de Óbidos. Re-
gresso a Lisboa.

Fileira do azeite Fileira frutas e hortaliças

Fileira do vinho Robótica/inovação

http://www.clbhort2017.com
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