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No passado dia 15 de março de 2017 decorreram na Covilhã, no auditório Solene da UBI, as 1as Jornadas 
Técnicas das Prunóideas dedicadas à cultura do pessegueiro. 
O programa foi aliciante abordando a temáticas de novas cultivares e porta-enxertos, bem como a inovação nas 
técnicas de produção nomeadamente, poda, formas de condução e plantação, monda de flores, colheita e 
comercialização, através da participação de investigador do IRTA, Eng. Igansi Iglesias, e Laurence Maillard, 
representando a empresa Regal'IN associada ao melhoramento e produção de cultivares, e Sergi Font, da 
Quality Plant, empresa de experimentação e produção de plantas. O programa veio ao encontro do apetite de 
informação por parte dos produtores e técnicos de fruticultura, que marcaram uma forte presença no evento. 
A componente da proteção fitossanitária decorreu de forma inovadora com a participação das Associações de 
Produtores e Casas Comerciais (BASF, SAPEC e BAYER) a debater os principais problemas fitossanitários da 
cultura do pessegueiro. O painel de intervenientes foi moderado pelo Professor Doutor João Pedro Luz, da 
Escola Superior Agrária de Castelo Branco.

No âmbito das Jornadas foram lançados dois livros. 
A Fisionomia Transformada – registos fotográficos e literários do dia-a-dia de um pomar de pessegueiros, que é 
um livro de fotografias e poesia que enaltece a atividade de produção de pêssego, que em Portugal se localiza 
maioritariamente na região da Beira Interior. A apresentação foi realizada pela Doutora Maria João Simões, 
professora de literatura da Universidade de Coimbra. 

+pêssego – Inovação nas Técnicas de Produção, que é o 2º volume da série +pêssego, e compreende a 
apresentação de resultados de 4 das 7 ações incluídas no projeto +pêssego – Inovação e desenvolvimento na 
cultura do pessegueiro, projeto que engloba 9 instituições – Soc. Agrícola Quinta de Lamaçais (líder da parceria), 
AAPIM, APPIZÊZERE, CATAA, COTHN, INIAV, IPCB-ESA, ISA e UBI. A apresentação do livro foi realizada pela 
Professor Doutor António Mexia, do Instituto Superior de Agronomia.

No conjunto dos 280 participantes encontravam-se produtores, técnicos, estudantes e agentes associados à 
fileira de produção frutícola, que contribuem ativamente para a dinâmica do setor e valorizam a divulgação de 
conhecimento e inovação, pilares fundamentais para a rentabilidade da atividade de produção de pêssego. 
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Decorrente dos objectivos inerentes à sua constituição que ocorreu em Setembro de 2016, a PORBATATA – 
ASSOCIAÇÃO DA BATATA DE PORTUGAL, criou um Conselho Técnico que permitirá dar apoio técnico, 
nomeadamente através da produção de informação que possa servir de base a possíveis respostas aos principais 
desafios que o sector da batata está exposto. Estes desafios são hoje bastante alargados, desde as questões 
fitossanitárias, até à produção, como um sistema integrado.

O Conselho Técnico da PORBATATA reuniu os seus membros no passado dia 2 de Março na Lourinhã, para se dar 
início à organização das actividades deste órgão, o qual tem uma missão de promover o debate a nível técnico 
entre os seus membros, os quais representam diversos agentes económicos e outras entidades directamente 
relacionadas com o sector da batata em Portugal. Pretende-se deste modo que os futuros pareceres que 
possam ser emanados por este Conselho Técnico, sejam um reflexo da realidade do sector da batata no país, os 
quais possam apoiar a tomada de decisões no sentido da promoção e defesa do sector da batata portuguesa.
 
Nesta reunião, também ficou claro que a periodicidade com que os seus membros se vão reunir, estará sempre 
dependente do plano geral de actividades e de assuntos emergentes que possam surgir e que para os quais se 
justifique o apoio deste órgão da PORBATATA.

Índice
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Ministro da Agricultura quer novos mercados 
para exportações agroalimentares

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou que o objetivo para 2017 é aumentar os mercados de 
exportação dos produtos agroalimentares, que somaram 20 novos destinos no último ano.

Estamos em negociação aberta com 55 países a que correspondem 199 diferentes produtos, de origem animal e 
de origem vegetal. E no último ano abrimos outros 20 novos mercados para 62 produtos”, informou o 
governante aos jornalistas, no decorrer de uma visita ao SISAB – Salão Internacional do Setor Alimentar e 
Bebidas.

Face a estes números, Capoulas Santos afirmou o “objetivo ambicioso” de em 2017 ultrapassar o total de duas 
dezenas de novas internacionalizações alcançadas. “Eu gostaria muito que no final do ano, todos [os processos] 
pudessem estar concluídos, provavelmente este é um objetivo ambicioso. Mas o objetivo principal é superar o 
número de mercados abertos no ano anterior: mais de duas dezenas”, resumiu.

O ministro referiu que a agricultura hoje em dia “exporta mais do que o resto da economia”: “No último ano, o 
complexo agroalimentar superou mesmo o setor emblema, em termos de crescimento, o turismo. É um setor 
que cresce acima do resto da nossa economia e em que o volume das exportações cresce a bom ritmo”.

Entre processos finalizados mais recentemente estão exportações de uva de mesa para o Brasil, citrinos para a 
Costa Rica, carne de aves e laticínios para a Índia e farinhas de carne, maçã e pera para o Peru. Em cinco anos, o 
ministro espera equilibrar a balança comercial agrícola, em valor, pelo que terá de ser anulado um défice que 
“anda à volta de 2.800 milhões anuais”.

O ministro recordou as dificuldades sentidas nomeadamente na área do vinho, devido “a um dos principais 
clientes, Angola, fruto das suas condições económicas atuais reduziu substancialmente as importações”. “Mas 
em contrapartida, conseguimos aumentar as nossas exportações para outros mercados dentro e fora da Europa. 
Só na União Europeia as exportações de vinho subiram mais de 3%”, exemplificou.

A 22.ª edição do SISAB junta mais 60 empresas, num total de 511 empresas de 28 setores de atividades, que 
representam 12% das exportações nacionais.

www.cothn.pt
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A 22 de março de 2017 terá lugar no Auditório Ciências Agrárias na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) o I Simpósio de Pragas e Doenças.
O tema da iniciativa é “Problemas e soluções em hortofruticultura” sendo a APEA - Associação Portuguesa de 
Estudantes de Agricultura, sedeada na UTAD, é a promotora do Simpósio.

Entre os temas em discussão, destaque para:
- Nemátodes
- Uso de nematodes entomopatogénicos para controlo de pragas
- Soluções Jovagro na horticultura e como maximizar os seus tratamentos fitossanitários em horticultura
- Culturas tradicionais e os seus problemas
- Luta biológica no pepino e no tomate
- Principais pragas e doenças do tomateiro
- Desafios para uma fruticultura sustentável
- Pragas na cultura do mirtilo e meios de proteção.

Para mais informações basta aceder à página: http://apea-utad.wixsite.com/apea/simposio

Índice
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As novas normas adotadas pela Comissão Europeia prometem simplificar a vida às organizações de produtores 
(OP) do setor das frutas e produtos hortícolas ao conceder mais apoio financeiro e reduzir-lhes os encargos 
administrativos.
Resultado de um estudo de dois anos, realizado no âmbito da iniciativa “Legislar melhor”, da Comissão Juncker, 
prevê-se que o regulamento reforce a atuação das organizações de OP, tornando-as mais atrativas para os não-
membros, e melhore o funcionamento do regime de gestão de mercado.
Phil Hogan refere, em comunicado, que «no contexto da produção agrícola e alimentar europeia, o setor das 
frutas e produtos agrícolas assume uma importância vital», garantindo que «a Comissão Europeia tem 
defendido este setor e continuará a fazê-lo». E acrescenta que «é essencial recompensar adequadamente os 
esforços desenvolvidos pelos milhões de agricultores que produzem alguns dos alimentos da mais elevada 
qualidade no mundo e garantir que os consumidores continuem a ter acesso a esses produtos».
Segundo dados avançados pela Comissão Europeia, o valor da produção anual de fruta e produtos hortícolas da 
UE, realizada por 3,4 milhões de explorações agrícolas em todo o seu território (cerca de um quarto das 
explorações agrícolas), ascende a cerca de 47 mil milhões de euros.
De acordo com os dados disponíveis, 1 500 organizações de produtores, aproximadamente, representam 50 % 
da produção frutícola e hortícola da UE.
Além das ajudas diretas e do cofinanciamento pela UE de projetos de desenvolvimento rural, os produtores de 
fruta e produtos hortícolas europeus têm beneficiado de medidas de apoio, que totalizam 430 milhões de euros, 
desde que a Rússia impôs um embargo às exportações agroalimentares da UE, em agosto de 2014.
A Comissão Europeia concede ainda às organizações de produtores um financiamento adicional de cerca de 700 
milhões de euros por ano.

ÍndiceBruxelas avança com normas mais simples para 
apoiar agricultores
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De 17 a 26 de março irá decorrer nesta Vila de Montemor-o-Velho, mais uma edição do Festival do Arroz e da 
Lampreia.
A par do evento gastronómico, pretende tal festival estimular o conhecimento sobre o que de melhor se faz neste 
Concelho, proporcionando um espaço de debate, com a Sessão de Apresentação do Parque Agrícola de Arazede, 
seguido do seminário “Adaptação às Alterações Climáticas no Futuro da Agricultura em Montemor-o-Velho.”
Honrando esta Autarquia com a sua presença, venho em nome do Senhor Vereador José Jacírio Teixeira Verissimo, 
convidar V.ª Ex.ª para a sessão e seminário acima indicados, a ter lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a 
partir das 16.00 horas.
Cumpre destacar que, tal iniciativa contará com a presença do Ex.mo Senhor Secretário de Estado da Agricultura e 
Alimentação – Luís Medeiros Vieira, Diretora Regional e Diretor Regional Adjunto de Agricultura e Pescas do 
Centro – Adelina Maria Machado Martins e José Paulo da Silva Dias.
Nesta medida, venho de acordo com a indicação do Ex.mo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal e do 
Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, convidar V.ªs Ex.ªs para o Seminário acima indicado, 
destacando-se entre os vários convidados presentes o Ex.mo Senhor Secretário de Estado da Agricultura e 
Alimentação.

As inscrições são gratuitas bastando contactar:  herder.araujo@cm-montemorvelho.pt

ÍndiceEventos:

mailto:herder.araujo@cm-montemorvelho.pt
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Aproveitamos para recordar que estão abertas as inscrições para assistir 
no próximo dia 29 de março de 2017, no auditório da Escola Superior 
Agrária de Santarém, às V Jornadas Técnicas da Batata.

Para alunos, o preço de inscrição é de 10€

Consulte o programa na página do COTHN em  e inscreva-
se no link:

www.cothn.pt
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

3C_oDsVJZz0OAoVt5jRb99OgJIg43g3LHd8SI-
tWFeQB3Q/viewform?c=0&w=1

Aceitam-se inscrições para a formação de 
Jovens Agricultores:
- Com projeto de instalação aprovado no 
âmbito do PDR2020;
- Com projeto de instalação aprovado no 
âmbito do PRODER.

Consulte o programa em anexo no final deste 
Boletim.

ÍndiceEventos (continuação):





Entidades Organizadoras

Ficha de Inscrição

NOME : 

Jornadas V Jornadas Técnicas da Batata 

Apoio:

Coordenadas GPS: 39º 14' 58,75" N; 8º 41' 50,45" W

29 de março  de 2017

Auditório da Escola Superior 
Agrária de Santarém

Pretende-se com as “V Jornadas Técnicas da Batata” 
contribuir para divulgação e lançamento de novas 
estratégias de inovação e competitividade,
indispensáveis para a modernização e o 
desenvolvimento da fileira batata.

Contactos do Secretariado:

COTHN - Estrada de Leiria s/n
2460 - 059  Alcobaça
E: ana.paula@cothn.pt
Tel: 262 507 657
Fax: 262 507 659

Preço de inscrição
10 euros (alunos)
20 Euros
30 Euros 

Data Limite

20  de março
após 20  de março

ENTIDADE :

MORADA :

C. POSTAL :

Nº CONTRIB.:

E- mail:

TEL:

PORBATATA - Associação da Batata de 
Portugal

COTHN - Centro Operativo e Tecnologico 
Hortofruticola Nacional

Escola Superior Agrária de Santarém

Agromais

Agrotejo

FNOP

APH - Associação Portuguesa de Horticultura

Entidades Patrocinadoras

Os participantes devem efetuar a inscrição através do link: 
ou envio da ficha de inscrição.
Os alunos têm direito a documentação, café e certificado de participação.

https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2

https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2


Programa V Jornadas Técnicas da Batata 

Receção e entrega da documentação

Sessão de abertura
José Potes (Diretor da Escola Superior Agrária de Santarém)
Elizete Jardim (Diretora Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo)
Artur Amaral (Comissão Organizadora)

Sessão 1 : Proteção da cultura 
Moderador: Mª do Céu Godinho (ESAS)

Tecia solanivora : plano de prospeção e vigilância (Ana Arsénio/DRAPLVT)
Epitrix (João Nuno Barbosa/DGAV)

Debate

Café

Nemátodes fitoparasitas associados à cultura da batata em Portugal (Maria José 
Cunha/ESAC/CERNAS)
Culturas armadilha no controlo dos nemátodes fitoparasitas da batata. A espécie Solanum 
sisymbrifollium (Isabel Luci Conceição/FCTUC/CFE).
Impacto da Erwinia na produção (Pedro Quintino/Agrifresh Lda)
A diversidade de bactérias fitopatogénicas na cultura da batata e interação patogeneo-
hospedeiro (Leonor Cruz/INIAV)

Debate

Almoço

Mesa redonda: Que futuro para o setor?
Moderador: João Pereira (TerraProjectos) 

Comunicação a convite: Historia e apresentação da Porbatata.Necessidade de 
organização do setor (António Gomes/Porbatata)

Indústria de transformação (João Pedro Sanches/Sia Aperitivos)
Sementes (Rubens de Oliveira/Germicopa)
Exportação (Manuel Patrício/Manuel Patrício-Produtos Alimentares) 
Mercado nacional (Sérgio Pinho/Oliveira Pinho & Filhos) 

Apresentação das conclusões e encerramento
Luís Medeiros Vieira (Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação) *
Mário Antunes (Comissão Organizadora)

*a confirmar

8h30m

9h30m

10h00m

10h30m

10h45m

11h15m

12h15m

12h30m

14h30m

17h30m

Estrada de Leiria s/n
2460 - 059 Alcobaça
www.cothn.pt

T. 262 507 657
F. 262 507 659
E. ana.paula@cothn.pt

Contactos do COTHN:

29 de março de 2017

Auditório 
Escola Superior 
Agrária

Os participantes 
ou envio da ficha de inscrição até 20 de março de 2017.

O pagamento da inscrição, que inclui almoço, café e documentação, poderá ser efectuado por: 
- cheque endossado e enviado para COTHN
- transferência bancária (NIB 004550204015620192855 da Caixa de Crédito Agrícola de Alcobaça).  Deverá enviar 
comprovativo identificando o participante para ana.paula@cothn.pt 

devem efetuar a inscrição através do link: https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2

Por razões de organização a inscrição e respetivo pagamento efetuado após 20 de março  acresce de 10 €.

https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2


Jovens Agricultores com projeto de instalação Jovens Agricultores com projeto de instalação   

aprovado no âmbito do aprovado no âmbito do PDR2020:PDR2020:  

 UFCD 7580 - Agricultura Sustentável 

  

Jovens Agricultores com projeto de instalação Jovens Agricultores com projeto de instalação   

aprovado no âmbito do aprovado no âmbito do PRODER:PRODER:  

 Módulo 1 - Formação Básica de Agricultura 

 Módulo 2 - Formação Específica para Orientação  

 Produtiva da Instalação 

 Módulo 3 - Formação de Gestão da Empresa  

 Agrícola 

 Módulo 4 - Componente Prática em Contexto  

 Empresarial 
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Contactos: 

CONSULTACTIVA 

Telf: (+351) 261 856 919 

Tlm: (+351) 964 165 549 / 967 883 904 
formacao@consultactiva.com 
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(+351) 261 856 919(+351) 261 856 919  

Operação 2.1.1 - Ações de Formação 

 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS 
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