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01 . Workshop de Gestão de rega eficiente em fruteiras
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Com a necessidade evidente de reduzir o desperdício de água e tornar os sistemas de rega mais 
eficientes, o COTHN e a Hidrosoph em parceria com a FNOP, estão a organizar um Workshop – 
Gestão de Rega Eficiente em Fruteiras, que se vai realizar no próximo dia 14 de Março de 2018 
nas instalações do COTHN (Coordenadas 39 548396 ̊; -8967483 ̊ ).

Este Workshop destina-se essencialmente a técnicos e visa a actualização de conhecimentos 
teórico-práticos e análise de estudos caso sobre Gestão de Rega em Fruteiras.
 
As inscrições estão limitadas a 20 participantes, sendo apenas consideradas após o envio do 
respectivo comprovativo de pagamento para vitor.paulino@cothn.pt 

Não perca a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos, inscreva-se já aqui.

Fonte: COTHN
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Fonte: INIAV, I.P.

O INIAV, IP, o  COTHN e a GRAINHA BRAVA vão organizar o II Encontro Nacional de 
Produtores de Amora e a 4ª Ação de Demonstração do CompetitiveSouthBerries, 
evento  que se irá realizar em Vieira do Minho, no próximo dia 14 de abril. 
 
Este evento tem como objetivo a discussão das problemáticas da cultura e a 
partilha de experiências e conhecimento dos produtores e demais intervenientes 
no setor.
 
Segue em anexo no final do boletim, o programa com link para a Inscrição no 
Evento (obrigatória).
 
Faça a sua inscrição (no valor de 15 €) até ao dia 12 de abril de 2018 através da 
hiperligação https://goo.gl/forms/M9xMX0fwPYLnRxGM2 

É obrigatório o envio do comprovativo de pagamento para ana.paula@cothn.pt 
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Fonte: COTHN

03 . Frutitec Batalha - Seminário Inovação em espaço rural

Começa já na próxima semana a Frutitec/Hortitec na Exposalão Batalha, que vai decorrer nos 
dias 9 a 11 de março. O COTHN estará presente em conjunto com a APMA, ANP, APK e 
PortugalFresh em stand próprio.

Aproveite para se inscrever no Seminário Inovação em espaço rural, no dia 9 de março, com 
inicio programado para as 14:30. Uma iniciativa da APK e do COTHNConvidamos todos os 
que quiserem assistir, as inscrições são gratuitas embora obrigatórias no .link

O programa está disponível em anexo, no final do boletim.

Para visitantes profissionais, disponibilizamos aqui o  para para poderem fazer a link
acreditação gratuita para os dias 9 e 10 do certame. Cortesia da Exposalão Batalha.

http://www.cothn.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL464XBYmHJ_cnJ4cDNdqXBWPhvEdfGlzemRZlIjcEoRDUeg/viewform
http://exposalao.pt/registerProfissionalVisitor/12
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Vai se realizar já amanhã, dia 2 de março, no cine-teatro de Benavente a iniciar às 09:30, 
uma Sessão Informativa sobre as seguintes temáticas:

1) Importância das Org. de Produtores, pelo Dr. Joaquim Cabeça da Benagro;

2) Qualitomate - a mosca branca na cultura do tomate. “Perspectivas de Articulação na 
Produção”, pela Eng.ª Ana Paula Nunes do COTHN;

3) Seguros Agrícolas pelo Eng.º António Costa da CA Seguros;

4) Produção Integrada “O Controlo Oficial das Ajudas Comunitárias” pelo Eng.º Duarte 
Heitor da DRAPLVT.

Fonte: Benagro
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Fonte: INIAV I.P.

05 .IV Encontro Nacional de Produtores de Framboesa

Ainda se pode inscrever no IV Encontro Nacional de Produtores de Framboesa e a 
2ª Ação de Demonstração do CompetitiveSouthBerries promovido pelo INIAV, I.P. 
com o COTHN em parceria com a First Fruit. O Evento realiza-se em Odemira no 
Auditório da Associação de Beneficiários do Mira já no próximo dia 15 de março 
 
Este evento tem como objetivo principal a discussão da produção de framboesas 
no sistema long-cane. Será também realizada uma Mesa redonda de partilha de 
experiências e conhecimento dos produtores e demais intervenientes no setor.

Conheça o programa no portal do COTHN em www.cothn.pt

A inscrição tem o valor de 15 euros.
Inscreva-se já no link.

http://www.cothn.pt/
www.cothn.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEInA6GP8raB82pWz7FDQc7_HnFmgjwZEHJNt_DRqCgzPoOw/viewform


II ENCONTRO NACIONAL de                      

 

A área de pequenos frutos tem aumentado consideravelmente em Portugal. No entanto, não se tem verificado o 
mesmo comportamento na cultura da amora. Nos Estados Unidos da América assistiu-se, nos últimos anos, a um 
enorme crescimento ao nível do consumo principalmente devido à exportação da amora cultivada no México. Este 
ano, na Europa, verificou-se também um aumento significativo no consumo de amora em fresco. Este facto constitui 
uma oportunidade para a cultura da amora em Portugal. 
 

Assim, e dado o sucesso alcançado com os Encontros de Produtores de Mirtilos e Framboesas realizados 
anteriormente, considerou-se importante a realização do II Encontro de Produtores de Amora. 
 

Com este Encontro pretende-se reunir produtores de amoras e promover o debate sobre assuntos emergentes que 
envolvem esta cultura.  Será também o momento para discutir as orientações técnicas para a produção de amora, nas 
diferentes regiões de Portugal, para o mercado em fresco. 
 

 

Faça a sua inscrição (no valor de 15 €) até ao dia 12 de abril de 2018 através da 
hiperligação https://goo.gl/forms/M9xMX0fwPYLnRxGM2 

É obrigatório o envio do comprovativo de pagamento para ana.paula@cothn.pt 
 

Secretariado: Francisco Barreto  (INIAV, I.P.)  
                          (francisco.barreto@iniav.pt) 
 

PRODUTORES de  AMORA 

14.30 h Mesa Redonda de Produtores 
Moderadores:  

Jorge Carvalho (Agroinvest) 
Sofia Dias (Sofia Dias Agroconsulting) 

Sérgio Vilela (Grainha Brava) Vieira do Minho 
Rute Cardoso (Naturpassion) Amarante 
Carlos Barroso (Fulcro) Póvoa de Lanhoso  
David Horgan (Beirabaga) Alpedrinha e Algarve 
Lúcio Silva (Wildbessy) Poceirão/Palmela 
Miguel Matos (Individual) Ponte de Lima 

16.30 h Visita Técnica 
Exploração da Grainha Brava - Vieira do Minho 

20.00 h Jantar  Convívio  

9.30 h Receção aos participantes 

10.00 h Sessão de Abertura 

10.15 h  Variedades de amora e suas tecnologias de produção 
Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.) 

10.45 h Discussão 

11.00 h Café 

11.30 h Amoras silvestres. 1 - Um recurso a explorar 
Teresa Valdiviesso (INIAV, I.P.) 

11.45 h Amoras silvestres. 2 - Como as melhorar 
Francisco Luz (Beirabaga/INIAV, I.P.) 

12.00 h O ácaro da baga vermelha 
Raul Rodrigues (ESA Ponte de Lima) 

12.30 h Discussão 

13.00 h Almoço livre 

PROGRAMA 

INSCRIÇÕES PATROCINADORES 

 CompetitiveSouthBerries 
4ª Ação de Demonstração - AMORA 

Vieira do Minho                        14 de abril de 2018 

Cofinanciado por: 

https://goo.gl/forms/M9xMX0fwPYLnRxGM2
mailto:ana.paula@cothn.pt
mailto:francisco.barreto@iniav.pt
mailto:francisco.barreto@iniav.pt


14.30: Polinização de fruteiras – Rui Maia de Sousa (INIAV)

14.50: Inovação, incremento tecnológico e sustentabilidade em fru�cultura de precisão – Miguel Leão (INIAV)

15.10: Redes an�-granizo em fruteiras – Nélio Marques (Homar)

15.30: Debate 

15.45: Coffee-break

16.10: i9K - Desenvolvimento de estratégias que visem a sustentabilidade da fileira do kiwi através da criação de  

            um produto de valor acrescentado - Eva Garcia, Sílvia Castro e Joana Costa, FitoLab – Ins�tuto Pedro Nunes 

            e Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra

16.30: A gestão da fer�rrega em pomares – Margarida Mota (HUBEL)

16.50: AgriStarBio - De passivos ambientais, para nutrição agrícola sustentável – Pedro Forjaz Carreiro (Agristarbio)

17.10: Debate

17.30: Encerramento

Frutitec/Hortitec 2018

Organização:

9�MAR
Exposalão

Seminário Inovação em espaço rural

BATALHA

Programa

Inscreva-se
gratuitamente

aqui

https://goo.gl/forms/mxtezrSOAHaKQYy53
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