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01. Europa lança regulamentos fitossanitários

Fonte: Agroportal

O Regulamento (UE) 2016/2031 de 26 de outubro, relativo a medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais, aplicável a partir de 14 de dezembro de 2019, regulamenta o transporte de plantas para 
propagação (incluindo sementes) e de todo o tipo de plantas vivas.
A Lista de Pragas prioritárias previstas no n.º 2 do artigo 6º deste documento foi publicada pelo 
Regulamento Delegado (UE) 2019/1702 da Comissão.
Para estas 20 pragas de quarentena, passa a ser obrigatório a promoção de campanhas de informação 
junto do público, a realização de prospeções anuais e a preparação de planos de contingência, bem como 
a realização de exercícios de simulação e a preparação de planos de ação para a sua erradicação.

[ ]Regulamento Delegado (UE) 2019/1702 da Comissão

Serão impostas obrigações de notificação aos Estados Membros, operadores profissionais e ao público 
em geral, em caso de suspeita de uma praga de quarentena na União Europeia. A Comissão Europeia 
estabelecerá um sistema eletrónico de notificações, que serão tornadas públicas. Este documento prevê 
também que os operadores profissionais que introduzam ou façam circular materiais vegetais na União 
Europeia, para os quais seja obrigatório um certificado ou passaporte fitossanitário, sejam obrigados a 
um registo oficial.
As condições para o Registo Fitossanitário foram estabelecidas pelo Regulamento Delegado (UE) 
2019/827 da Comissão.

[ ]Regulamento Delegado (UE) 2019/827

O Passaporte Fitossanitário utilizado dentro do espaço Comunitário foi ainda sujeito a alterações, tendo 
sido publicado o Ofício Circular n.º 29/2018, da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, relativo ao 
novo modelo de Passaporte Fitossanitário.

[ ]Ofício Circular n.º 29/2018

https://www.anseme.pt/images/2019/20191024/Regulamento-Delegado-UE-2019_827-Registo-Fitoss.pdf
https://www.anseme.pt/images/2019/20191024/Regulamento-Delegado-UE-2019_827-Registo-Fitoss.pdf
http://www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/images/servicos/produtos_fitofarmaceuticos/dgav_despachos/Oficio-Circular-_29_2018_PF.pdf
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02. Promoção de produtos agrícolas 2020: está aberto o registo 
      para o “infoday” que se realiza a 30 de janeiro

Fonte: GPP

Em 19 de novembro de 2019, a Comissão Europeia adotou o Programa de Trabalho Anual 2020 para a 
promoção dos produtos agrícolas. O programa anuncia as prioridades e o orçamento disponível no 
quadro dos convites à apresentação de propostas do próximo ano para as campanhas de informação e 
promoção de produtos agrícolas, que podem ter lugar dentro ou fora da UE. O financiamento da UE 
ascende a 70-85 % dos custos totais dessas campanhas, e o valor total dos programas aproxima-se dos 
200 milhões de euros.

Os convites à apresentação de propostas deverão ser publicados na primeira metade de janeiro de 2020 
pela Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação (Chafea). 
Realizar-se-á um dia de informação em Bruxelas, em 30 de janeiro de 2020. A ordem de trabalhos e a 
l i g a ç ã o  d e  r e g i s t o  e s t ã o  d e s d e  j á  d i s p o n í v e i s  n o  s í t i o  W e b  d a  C h a f e a 
https://ec.europa.eu/chafea/agri/news/registrations-open-info-day-calls-proposals-2020. 
O evento será transmitido em direto via Internet.

Durante o dia de informação, terá a oportunidade de ouvir o testemunho de beneficiários sobre as suas 
experiências na execução dos programas e de conhecer exemplos de campanhas bem sucedidas. Um 
evento de estabelecimento de parcerias, durante o qual poderá encontrar eventuais parceiros de projeto, 
será organizado da parte da tarde.

Recomendamos que visite o sítio Web da Chafea https://ec.europa.eu/chafea/agri/

Recomendamos que se registe para receber um boletim informativo da Chafea, a fim de se manter a par 
de quaisquer notícias relativas aos convites à apresentação de propostas e a eventos promocionais 
organizados pela Comissão Europeia.

Caso necessite de mais informações sobre a participação nos convites à apresentação de propostas, não 
hesite em contactar chafea-agri-calls@ec.europa.eu<facultativo, ou o GPP, IFAP ou IVV .

https://ec.europa.eu/chafea/agri/
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03. RoMoVi, Robôs do campo

Fonte: Agroportal

A paisagem única e encantadora do Douro vinhateiro é rica em desafios, sendo o maior deles a 
dificuldade em mecanizar alguns processos da cultura. Um terreno em declive, pedregoso e 
com reduzido espaço de operação, e as altas temperaturas que dificultam o desenvolvimento 
das máquinas e alfaias agrícolas, tornam o Douro numa região com baixos níveis de 
mecanização e automação quando comparado com outros contextos agrícolas.

Os vitivinicultores da região há muito que manifestavam a sua vontade de tornar o trabalho 
mais mecanizado e, em 2014, estes anseios veiculados através da ADVID impulsionaram uma 
linha de Investigação e Desenvolvimento (I&D) em robótica para vitivinicultura no laboratório 
de Robótica e IoT (Internet of Things) para a agricultura e floresta do INESCTEC. “Com a 
ambição de promover o desenvolvimento de soluções robóticas para o contexto de vinhas de 
encosta e/ou patamares, no INESCTEC propusemos um roteiro de desenvolvimento 
tecnológico a 10 anos com quatro metas principais, robótica para monitorização, para 
pulverização de precisão, para poda automática, para colheita seletiva. Tendo por base este 
roteiro, o INESCTEC convidou, em 2016, a TEKEVER e ADVID a promover um projeto de um 
robot modular e cooperativo para as vinhas do Douro. Assim surgiu o projeto RoMoVi”, explica 
Filipe Neves dos Santos, investigador no INESCTEC e responsável pelo projeto.
O RoMoVi é um projeto liderado pela TEKEVER – uma empresa portuguesa, criada em 2001 e 
dedicada ao desenvolvimento de tecnologia e serviços nas áreas das Tecnologias de Informação 
e Comunicação, Aeronáutica, Espaço, Defesa e Segurança, que tem capacidade de colocar o 
robô no mercado. Mas Filipe Neves dos Santos conclui que “o grande desafio passará por 
encontrar modelos de negócio interessantes, tanto para o comercializador como para o cliente 
(Agricultores/Vitivinicultores). Ao contrário da comercialização de tratores agrícolas, a 
comercialização desta tecnologia potencialmente será feita na lógica de serviços onde o robô 
será uma peça fundamental do prestador de serviços agrícolas”.
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