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Agroglobal 2016, o COTHN marca presença:
Voltar

Vai decorrer de 7 a 9 de Setembro, mais uma edição da Agroglobal.
 
O objectivo da AgroGlobal é a promoção e organização um evento 100% profissional, 
assente num novo formato baseado na inovação, dinâmica e interactividade. Um evento 
que valorize o saber de experiência feito de gerações de agricultores, e que exiba os 
meios tecnológicos e científicos que um enorme conjunto de empresas coloca à 
disposição da produção de forma permanentemente renovada. 

Mostramos que as Escolas e organizações de produtores estão perto do processo 
produtivo e que desempenham um papel cada vez mais importante no processo de 
desenvolvimento agrícola.

O COTHN está na Agroglobal. Venha conhecer-nos.
Fonte: COTHN/Agroglobal
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Restabelecimento do potencial produtivo - PDR:
Voltar

O Despacho nº 10803-B/2016, em anexo, reconhece como catástrofe natural o conjunto 
de incêndios deflagrados nos meses de Julho e Agosto de 2016 nas freguesias das zonas 
do norte e centro do país e determina accionar a aplicação do apoio 6.2.2 - 
«restabelecimento do potencial produtivo» do «Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente (PDR 2020)», regulamentado pela Portaria nº 199/2015, de 6 de Julho, 
alterada pela Portaria n.º 56/2016, de 28 de Março (em anexo), com vista a apoiar 
reconstituição ou reposição do potencial produtivo das explorações agrícolas danificadas. 
O montante global disponível é de 4.000.000 € (quatro milhões de euros).

CONSULTE OS ANEXOS NO FINAL DESTE BOLETIM INFORMATIVO.

Fonte: PDR



Ano agrícola 2014/2015 foi «globalmente positivo»:

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Voltar

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou, a 5 de Setembro, as 
. O INE salienta que o ano 2014/2015 foi «globalmente positivo para as 

produções agrícolas», com a produção de tomate para a indústria a bater recordes em 
2015, com 1,8 milhões de toneladas, a maior produção dos últimos trinta anos.
O tomate de indústria não foi a única cultura a bater recordes. Girassol e azeite também 
entram nesta equação. A mesma fonte explica que estes três produtos tiveram um 
aumento do rendimento da actividade agrícola de 3,5% em termos homólogos.
O girassol teve uma produção de 24,7 mil toneladas, o maior registo desde 2000. No 
caso do azeite, registou-se um máximo histórico de produção com 1,19 milhões de 
hectolitros, o terceiro maior registo dos últimos cem anos.
Com excepção da redução das produções de cereais de Outono/Inverno, pêra e batata, 
todas as restantes produções agrícolas vegetais aumentaram na campanha agrícola 
2014/2015, destacando-se as subidas da produção nos frutos de caroço, frutos secos e 
maçã.
Em 2015, verificou-se uma descida de 2,1% no índice de preços de produção dos bens 
agrícolas – preços no produtor – de menos 5,2% face a 2014, tendo sido o leite em 
natureza (-15%), os suínos (-13,3%) e os outros animais (-9,6%) os que mais 
contribuíram para essa variação.
Além disso, o INE afirma que «o ano agrícola 2014/2015 ocorreu entre um ano de 2014 
climatologicamente classificado como húmido e quente e um ano de 2015 extremamente 
seco, o sexto mais seco desde 1931 e o quarto desde 2000, e adianta que as condições 
climatéricas favoreceram as produções das culturas de Primavera/Verão, pomares, vinho 
e azeite».
O Instituto Nacional de Estatística refere também que «a segunda estimativa das Contas 
Económicas da Agricultura (CEA) para 2015, elaborada com dados disponíveis até 29 
Janeiro 2016, apontou para uma subida do rendimento da actividade agrícola, por 
unidade de trabalho ano (UTA), de 3,1% em termos reais, face a 2014».
A evolução estimada reflecte o efeito conjugado do aumento nominal do valor 
acrescentado bruto (VAB) a preços de base (4,5%), da diminuição dos subsídios (-7,4%) 
e do decréscimo do volume de mão-de-obra agrícola (-3,7%).

Estatísticas 
Agrícolas 2015

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=271434407&PUBLICACOESmodo=2


Instituto Ricardo Jorge colabora na revisão de diretiva europeia de águas de consumo :

Fonte: SNS
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Voltar

A Comissão Europeia está neste momento a discutir a revisão das diretivas europeias das águas 
de consumo humano e balneares, na sequência das políticas de proteção da saúde humana da 

. A revisão desta regulamentação europeia terá em conta as recomendações do 
grupo de peritos técnicos nacionais do European Microbiology Expert Group (EMEG), no qual 
Portugal está representado através de João Brandão, especialista do Instituto Ricardo Jorge em 
exposição ambiental a contaminantes microbiológicos de águas e areias.

Com o objetivo de debater a necessidade de alterar ou manter os parâmetros e métodos 
constantes na atual versão da diretiva que regulamenta a qualidade da água de consumo, 
realiza-se, dia 21 de setembro, no Joint Research Center da Comissão Europeia, em Ispra 
(Itália), um workshop que contará com a presença de João Brandão. Esta diretiva tem o seu foco 
na monitorização da qualidade da água em função do risco associado ao consumo nacional.

Desde outubro de 2015, os Estados-membros já podem decidir, com base numa avaliação de 
risco nacional, quais os parâmetros mais adequados para a monitorização da qualidade de águas 
de consumo, na medida em que existem zonas de abastecimento de água potável de baixo risco 
em termos de substâncias perigosas. Atualmente, os Estados-membros podem também optar por 
aumentar ou reduzir a frequência da amostragem nos sistemas de abastecimento de água, bem 
como alargar a lista de substâncias a monitorizar em caso de preocupações de saúde pública.

As águas de consumo nacionais são regulamentadas pela Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos ( ), organismo que representa Portugal junto da Comissão Europeia. O 
Instituto Ricardo Jorge, através do seu Departamento de Saúde Ambiental, desenvolve estudos 
de avaliação da qualidade da água e do solo, para investigação de situações de risco para a 
saúde humana decorrentes da exposição a fatores de risco de origem hídrica e telúrica, assim 
como planos de vigilância e controlo da qualidade físico-química de águas nas suas diversas 
utilizações.

Europa 2020

ERSAR

http://ec.europa.eu/health/europe_2020_en.htm
http://www.ersar.pt/website/Home.aspx


ASAE apreendeu 4730 embalagens de produtos fitofarmacêuticos:

Fonte:Jornal de Noticias

Pag. 6
www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 36 

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica apreendeu 4730 embalagens de 
produtos fitofarmacêuticos ilegais (50 kg e 26 litros) no âmbito de uma ação de 
fiscalização de mercado.

Em comunicado, a ASAE refere que a ação destinava-se a verificar a comercialização de 
produtos fitofarmacêuticos de uso profissional, tendo incidido em operadores económicos 
com atividade comercial de distribuição, por suspeita de comercialização de produtos 
ilegais, como utilização de autorização de venda concedida a uma empresa diferente da 
indicada na rotulagem das embalagens.

Os produtos fitofarmacêuticos de uso profissional são todos aqueles que dispõem da 
frase: "Este produto destina-se a ser utilizado por agricultores e outros aplicadores de 
produtos fitofarmacêuticos".

Segundo a ASAE, o valor total das apreensões foi de cerca de 23 mil euros, tendo o 
organismo descoberto a colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos não 
autorizados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária e a violação dos requisitos 
de rotulagem previstos na legislação de harmonização da União Europeia.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica refere ainda que irá continuar 
prosseguir as ações de fiscalização no setor a bem da "segurança das culturas, dos 
aplicadores e dos consumidores, garantindo o nível de proteção do interesse público e 
uma concorrência sã e leal no mercado".

Voltar



Monsanto espera oferta melhorada da Bayer:

Fonte: Económico
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Os accionistas da Monsanto esperam que a terceira oferta de compra apresentada pelo 
grupo farmacêutico alemão Bayer AG, desta vez por 56 mil milhões de dólares, registe 
subida.
De acordo com a edição do "Financial Times", vários analistas indicaram que, caso a 
proposta não chegue, pelo menos, aos 130 dólares por acção, o multimilionário negócio 
não se concretizará uma vez mais. 

A maior operação do género envolvendo o sector agrícola juntaria o maior produtor de 
batatas do mundo, fornecedor de sementes e pioneiro em biotecnologia na área das 
colheitas com o fornecimento de produtos químicos para aquela indústria.
Os responsáveis da empresa germânica mostraram-se dispostos a pagar 127,5 dólares 
por acção, valor que corresponde a uma subida de 2% face à anterior proposta, 
apresentada em Julho.

Em Maio, os alemães ofereceram 122 dólares por acção, subindo essa proposta para 125 
dólares há dois meses. Citado pela Bloomberg, o analista Bill Selesky (Argus Research) 
admitiu, em Junho, que a Monsanto poderia aceitar uma venda por 130 dólares/acção, 
enquanto outros analistas, da Sanford C. Bernstein, referiram que o negócio não se 
efectuaria por menos de 135 dólares/acção.

Voltar



Consulta pública sobre a estratégia nacional para agricultura e produção biológica e 
Plano de Ação para a produção e promoção de produtos biológicos:

Fonte: DGADR
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A definição de uma estratégia política nacional para a agricultura e produção biológica(1), com o 
objetivo de apoiar um crescimento sustentável deste modo de produção através de medidas e 
ações adequadas às exigências da oferta e da procura atuais, é uma aspiração dos operadores 
que se dedicam a esta atividade e constitui um dos objetivos principais do Ministério da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, convergindo para objetivos da estratégia Europa 
2020 e da Política Agrícola Comum (PAC), no âmbito da política de qualidade dos produtos 
agrícolas e géneros alimentícios.

O Grupo de Trabalho criado pelo , com o objetivo 
de elaborar a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e pôr em execução um Plano de 
Ação para a produção e promoção de produtos biológicos, pretende com a presente consulta 
pública anónima, ampliar a discussão sobre o assunto, permitindo que os cidadãos e partes 
interessadas, participem na formulação e definição deste propósito, através de um instrumento 
de apoio e recolha de opiniões sobre importância um conjunto de questões identificadas, cujo o 
tempo médio de resposta é de 15 minutos.

Os resultados desta consulta pública que termina a 30 de setembro de 2016, juntamente com as 
contribuições resultantes do Grupo de Trabalho e da consulta a partes interessadas e a peritos, 
visam delinear e consolidar a estratégia global.

Para mais informações ou esclarecimentos adicionais podem ser endereçados por email para a 
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) através do seguinte endereço : 

Na certeza da importância desta iniciativa, a Direção da DGADR agradece a sua colaboração e 
disponibilidade.

Pode aceder à consulta pública no link: 

Despacho nº 7665/2016 de 9 de Junho de 2016

dspaa@dgadr.pt

http://www.surveygizmo.com/s3/3014944/Consulta-P-blica-GTMPB

Voltar

http://www.dgadr.mamaot.pt/28-val-qual/agr-bio/600-despacho-n-7665-2016-de-09-de-junho
mailto:dspaa@dgadr.pt


Instituto Ricardo Jorge organiza seminário “Contaminantes Alimentares e Avaliação de Risco: Um contributo 
para a Segurança Alimentar”, dia 20 setembro. 

Com o objetivo de clarificar os conceitos relacionados com a análise dos riscos associados à cadeia alimentar, o Instituto 
Ricardo Jorge organiza, dia 20 de setembro, no seu auditório em Lisboa, o seminário “Contaminantes Alimentares e 
Avaliação de Risco: Um contributo para a Segurança Alimentar”. A iniciativa destina-se a profissionais da saúde, 
operadores do setor alimentar, membros PortFIR (Plataforma Portuguesa de Informação Alimentar), laboratórios, 
comunidade científica e universitários.

“A utilidade do Inquérito Alimentar nacional e de Atividade Física para avaliação do risco químico”, “Ocorrência de 
micotoxinas em alimentos para crianças comercializados em Portugal” ou “Incerteza e variabilidade associada aos dados 
usados para a avaliação de risco em segurança” são alguns dos temas a abordar nesta iniciativa. O seminário permitirá 
também analisar os dados existentes e as principais lacunas de informação necessárias para estudos de avaliação do 
risco.

A principal via de exposição a contaminantes químicos é a via alimentar pelo que a Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos (EFSA) estabeleceu como obrigatória a análise dos riscos (Risk Analysis) associados à cadeia alimentar. A 
análise de riscos considera três áreas distintas: a avaliação (Risk Assessment), a gestão (Risk Management) e a 
comunicação (Risk Communication) do risco.
Os interessados em participar neste evento, organizado pelo Departamento de Alimentação e Nutrição, deverão fazer a 
sua inscrição até 12 de setembro, através do preenchimento do seguinte formulário online.

Instituto Ricardo Jorge >  
Instituto Ricardo Jorge – 

Programa
www.insa.pt

Eventos:
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http://formext.insa.pt/pluginfile.php/1492/course/summary/ARQ_programa_v2.pdf
http://www.insa.pt/


Eventos (continuação):
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É já dia 18 !
 
A Revista Voz do Campo e a Câmara Municipal de 
Moimenta da Beira, aqradecem antecipadamente a 
participação do COTHN nas Jornadas Agro-Frutícolas, 
Eng. Cartageno Ferreira, evento a realizar no próximo dia 
18 de setembro de 2016, durante a manhã na Biblioteca 
Municipal (Auditório Afonso Ribeiro) em Moimenta da 
Beira, de acordo com o programa em anexo.

INSCRIÇÕES e Programa on-line em   www.vozdocampo.pt



20 SET.  2016 

Contaminantes Alimentares e Avaliação de Risco:   

Um contributo para a Segurança Alimentar 

nas instalações do Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa Enquadramento e objetivos A principal via de exposição a contaminantes químicos é a via alimentar pelo que a Autoridade Europeia para a Segu-rança dos Alimentos ( EFSA)  estabeleceu como obriga-tória a análise dos riscos ( Risk Analysis )  associados à cadeia alimentar. A análise de riscos considera três áreas distintas: a avaliação ( Risk Assessment ) , a gestão ( R isk Management )  e a comunicação ( Risk Communi-cation )  do risco. A EFSA considera que a avaliação do risco associado ao consumo de alimentos potencialmente contaminados com perigos alimentares contribui de forma crucial para a melhoria da segurança alimentar e da con-fiança dos consumidores.  A avaliação do risco, definida como uma avaliação científi-ca dos efeitos adversos conhecidos ou potenciais resul-tantes da exposição humana a perigos alimentares, con-siste em quatro passos distintos e interrelacionados: a identificação do perigo, a caracterização do perigo, a ava-liação da exposição e a caracterização do risco. O presen-te seminário irá clarificar os conceitos associados a cada área, analisar os dados existentes e as principais lacunas de informação necessárias para estudos de avaliação do risco.  

08h30 | Abertura do secretariado e entrega de 
documentação 09h00 | Abertura do simpósio. Conselho Diretivo do INSA e coordenadora do Departamento de Alimentação e Nutrição, Maria Antónia Calhau  Sessão I - Contaminantes alimentares e avaliação de risco   9h15 | Contaminantes alimentares e avaliação de risco ( a  confirmar )  9h30 | A utilidade do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física para a avaliação de risco químico.  Duarte Torres ( FCNA/UP )  09h45 | Ocorrência de micotoxinas  em alimentos para crianças comercializados em Portugal. Carla Martins ( I NSA )  10h00 | Avaliação toxicológica de contaminantes químicos em alimentos. Maria João Silva ( INSA )  10h15 | Incerteza e variabilidade associada aos dados usados para a avaliação de risco em segurança alimentar. Baltazar Nunes ( INSA )  10h30 | Abordagem holística em avaliação de risco de contaminantes alimentares - a utilização de metodologias probabilísticas. Ricardo Assunção ( INSA )  10h45 | Pausa 11h15 | Contributo da investigação para a análise de risco - a experiência do projeto MYCOMIX. Paula Alvito ( I NSA )  11h30 | Perceção de riscos alimentares pelos consumidores  Rui Gaspar ( William James Center for Research/ISPA )  11h45 | Discussão  Sessão II - Avaliação, gestão e comunicação do risco em Portugal –  presente e futuro 12h00 | Debate moderado por jornalista com a participação de entidades oficiais (a confirmar) 13h00 | Encerramento.  

Programa provisório 

Destinatários: profissionais da saúde, operadores do setor alimentar, membros PortFIR, laboratórios, reguladores, comunidade científica e universitários. 

nas instalações do Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa 

Plataforma de e-Learning 
http://formext.insa.pt 

Pré-inscrição 

   

data limite 

na Plataforma de e-Learning do 

   

12 de setembro 

Inscrição: no valor de €30 (trinta euros), o pagamento 

é efetuado até 12 de setembro por transferência bancá-

ria ( IBAN PT50078101120000000404561 ) .   

O comprovativo deve ser enviado até à mesma data para o 

INSA forma +. As desistências são comunicadas ao INSA 

forma+ com uma antecedência mínima de  5 dias úteis em 

relação à data do início do evento. Ultrapassado o prazo 

não haverá lugar a devoluções. 



Conselho Diretivo do INSA 
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