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Vai ter lugar nos próximos dias 18 e 19 de dezembro no COTHN em Alcobaça, mais uma ação de 
formação em GLOBALG.A.P. (v_5.1). O horário será laboral, das 09:00 às 18:00.

Esta formação é dirigida a agrónomos e técnicos de produção agrícola que já exercem ou tenham 
conhecimentos base no apoio à implementação do referencial GLOBALG.A.P. IFA, e que pretendam 
realizar auditorias internas requeridas pelo referencial, considerando a certificação em Opção 2.

Aceda ao programa e condições em detalhe no anexo no final do boletim.

Inscrições obrigatórias neste formulário
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https://docs.google.com/forms/d/1AMUjIPnijw8EJH6wCBT3RCQ8rXfiPqYYPxXuoGjC4Nc/viewform?edit_requested=true
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O Balanço de Campanha das Pomóideas vai ter lugar no próximo dia 12 de dezembro a partir das 
09:30, na Estação de Fruticultura Vieira Natividade, estrada de Leiria S/N 2460-059, Alcobaça.
Neste evento será apresentado o Balanço da campanha da Pêra Rocha, o Balanço da Campanha da 
Maçã da de Alcobaça entre outros.

Chamada de atenção para a apresentação de Grupos Operacionais relacionados com a fileira.

Conheça o programa preliminar no final deste boletim e inscreva-se aqui.
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Relembramos que o Balanço de Campanha da Batata vai ter lugar já no próximo dia 26 de novembro 
a partir das 09:45, na Zona Industrial de Riachos, Apartado 24, 2354-908 em Riachos.
Este evento vai contar com o Balanço da campanha da batata de consumo e da batata de indústria, 
assim como o dar a conhecer o ponto de situação da Tecia.

O programa pode ser consultado em anexo no final deste boletim.

Ainda se pode inscrever no formulário aqui.

03 .Balanço de Campanha da Batata
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Informamos que a data limite para as inscrições no 4º Simpósio Nacional de Fruticultura é o dia 25 de 
novembro. Se ainda não se inscreveu, faça-o através deste link.

O 4º Simpósio Nacional de Fruticultura vai-se realizar, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade do Algarve, em Faro, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018. Trata-se de um evento 
nacional, cuja realização no Algarve permitirá dar uma visão mais completa da dinâmica da fruticultura 
da região e do vizinho Alentejo, sem esquecer o contexto nacional.

O programa do evento está disponível na página do Simpósio aqui.

04 .Data limite para inscrições no 4º Simpósio Nacional de Fruticultura
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Os produtores nacionais de pêras e maçãs já podem exportar para o Panamá, um mercado com um 
potencial de mais de 4 milhões de consumidores, informa o Ministério da Agricultura, liderado por Luís 
Capoulas Santos.
As empresas interessadas deverão contactar as Direcções de Serviços de Alimentação e Veterinária da 
sua região (DSAVR) ou os serviços competentes das Regiões Autónomas (RA), para conhecerem os 
requisitos necessários ao início da exportação.

O Governo tem neste momento 51 mercados abertos, correspondendo a 199 produtos (153 de origem 
animal e 46 de origem vegetal). Recorde-se que, durante este ano, já foram abertos para os produtores 
de frutas portuguesas os mercados da Índia (maçã e pêra), da Costa do Marfim (maçã e pêra), do México 
(pêra) e de El Salvador (maçã).

Internacionalização como prioridade

A internacionalização é “uma das prioridades da política do Governo, constituindo um dos eixos mais 
importantes do reforço da competitividade do sector agro-alimentar e da economia portuguesa, tendo 
em vista o aumento das exportações agro-alimentares”, afirma uma nota do Ministério da Agricultura.

Este “empenho do Governo na abertura de mercados está a ter expressão no aumento das exportações 
de produtos agro-alimentares que, nos primeiros 9 meses do corrente ano, registaram uma taxa de 
crescimento de 5,4%, relativamente ao período homólogo de 2017”, realça a mesma nota.

O Ministério da Agricultura está “a trabalhar de forma intensa na abertura de 56 mercados, para 
viabilização da exportação de 252 produtos, sendo 201 da área animal e 51 da área vegetal”.

05 .Agricultura tem mais um mercado aberto. Maças e pêras já podem seguir 
       para o Panamá

Fonte: Agricultura e Mar Atual
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A ação GlobalG.A.P. (v_5.1): inicial terá um custo de 165€ + IVA para Sócios do COTHN e Clientes 
Sa�va 220€ + IVA para não sócios e de  (Inclui almoço e coffe-break).
O curso realiza-se com um número mínimo de 12 e um máximo de 18 par�cipantes. A seleção é 
feita por ordem de chegada das inscrições ao COTHN. As inscrições só são consideradas válidas 
após pagamento.
As condições de pagamento estão no formulário de inscrição.

Data limite para as inscrições e pagamento: 30 de novembro de 2018.

ALCOBAÇA, 18 e 19 DEZEMBRO, 16 horas, laboral (sede do COTHN)

FORMAÇÃO 2018

A segurança alimentar é uma preocupação crescente de todos os intervenientes da cadeia alimentar. O 
referencial GLOBALG.A.P. é um referencial de boas prá�cas agrícolas, reconhecido mundialmente, e uma 
garan�a de segurança e sustentabilidade e, como tal, um fator de compe��vidade para as empresas e 
empresários agrícolas num mercado cada vez mais globalizado. Para implementação do GLOBALG.A.P. os 
técnicos necessitam de conhecimentos específicos. O referencial GLOBALG.A.P. está sujeito a revisões 
periódicas com obje�vo de melhoria con�nua. Desde julho 2017 entrou em vigor a versão 5.1 do 
GLOBALG.A.P., com aplicação obrigatória a par�r de 1 de outubro de 2017 e, como tal, os técnicos beneficiarão 
do conhecimento sobre as respe�vas atualizações.

Enquadramento/Obje�vos

Programa

Des�natários

Custo e condições

- Apresentação do Referencial GLOBALG.A.P. IFA
- Principais focos da versão 5.1.
- O Regulamento Geral GLOBALG.A.P.
- O Processo de cer�ficação GLOBALG.A.P.:
  * Informação para o registo
  * Opções de cer�ficação
  * Processo de cer�ficação
- Opção 2 – Regras do Sistema de Gestão da Qualidade
- Avaliações de risco: 
  * Âmbito e obje�vos
  * Os guias do GLOBALG.A.P. para avaliações de risco
- Pontos de Controlo e Critérios de Cumprimento: Módulos AF, CB e FV
- Auto-avaliação e Inspecção Interna
- Auditoria interna
- Exercícios prá�cos

En�dade parceira:En�dade formadora reconhecida pela DGERT:

Inscrições aqui

GLOBALG.A.P. (v_5.1)

O curso des�na-se a agrónomos e técnicos de produção agrícola que já exercem ou tenham conhecimentos 
base no apoio à implementação do referencial GLOBALG.A.P. IFA, e que pretendam realizar auditorias internas 
requeridas pelo referencial, considerando a cer�ficação em Opção 2.

Os auditores internos devem cumprir os requisitos do Anexo II.1 da Parte II do Regulamento Geral 
GLOBALG.A.P. referentes “Qualificação do auditor”. O presente curso não subs�tui o requisito 2.2.2 do 
referido Anexo quanto a conhecimento sobre sistemas de gestão da qualidade e formação em auditoria 
interna.

https://drive.google.com/open?id=1AMUjIPnijw8EJH6wCBT3RCQ8rXfiPqYYPxXuoGjC4Nc
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Balanço da Campanha 
das Pomóideas 2018

12 de dezembro de 2018
Estação de Fruticultura Vieira 
Natividade,  estrada de Leiria
2460-059 Alcobaça

Data:

Local:

Programa:

09.30 – Receção dos participantes com café
09.45 – Sessão de abertura (COTHN e INIAV)
10.00 – Apresentação do Balanço da campanha da Pêra Rocha - Joana Pereira (ANP)
10.15 – Apresentação do GO protecestenfilio - Cecília Rego (ISA)
10.30 – Apresentação do Balanço da Campanha da Maçã da de Alcobaça - Susana Costa (APMA)
10.45 – Apresentação do Balanço da Campanha da Maçã da Beira Alta - Cooperativa de Fruticultores da Beira Távora*
11.00 – Apresentação do GO Safeapple: Conservação da Qualidade da Maçã de Alcobaça: objetivo resíduos zero - Cláudia   
              Sanchez (INIAV)
11.15 – Apresentação do GO Optimal: Optimização, Maçã, Alcobaça - Miguel Leão (INIAV)
11.30 – Apresentação do GO Macfertiqual: Novos métodos de diagnóstico nutricional em macieiras 'Gala' visando a 
              sustentabilidade e a qualidade (a indicar)
11.45 – Apresentação do GO “Estratégias de Proteção Fitossanitária para a Produção Sustentável da Maçã” - Natércia 
              Ribeiro (AFA)
12.00 – Debate do Balanço da Campanha
12.30 – Encerramento
*a confirmar

Inscrições obrigatórias aqui

Patrocínio:

Apoio:
Grupos Operacionais:

https://drive.google.com/open?id=1SNh3XShasmU5pSftcQ4Rh3mWjX1Nnm6qEnmWVXPw1Zw
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Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659
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Balanço da Campanha da 
Batata 2018

26 de novembro de 2018
Zona Industrial de Riachos 
Apartado 24, 2354-908 
Riachos

Data:

Local:

Programa:

09.45 h – Receção dos participantes
10.15 h – Sessão de abertura
10.30 h – Balanço da campanha da batata de consumo (PorBatata) e da batata de indústria 
                  (Agromais)
10.50 h – Debate
11.00 h – Pausa
11.15 h – MaisSolo e a cultura da batata (equipa do projeto)
11.30 h – Tecia: ponto de situação (Paula Cruz de Carvalho (DGAV)
12.00 h – Debate
12.30 h – Encerramento

Patrocínio:Apoio:

Inscrições gratuitas clique aqui 

https://drive.google.com/open?id=1hqPlLUsQNua-IIRVSNmGGFjQWAR-RLN9Z4wQW2TH03I


Consulte o seu Distribuidor
SAPEC AGRO ou visite:
www.sapecagro.pt

A REFERÊNCIA
NO CONTROLO
DO MÍLDIO!

A Cuidar do que é Nosso.
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