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No passado dia 5 de junho realizou-se um no âmbito do grupo operacional “Qualitomate”, nas 
Caneira/Santarém, o Dia Aberto Qualitomate que contou com a participação de 30 técnicos e o 
apoio da Bayer. Esta iniciativa teve como objetivo a uniformização da metodologia das 
observações de estimativa de risco na cultura do tomate de industria permitindo o 
reconhecimento em tempo oportuno dos principais inimigos da cultura (mosca branca, 
ácaros, etc.)

Fonte: COTHN
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Bruxelas, 1 de junho de 2018
 
Para o próximo orçamento da UE a longo prazo 2021-2027, a Comissão propõe modernizar e 
simplificar a Política Agrícola Comum (PAC).
 
Com um orçamento de 365 mil milhões de euros, estas propostas garantem que a PAC 
continua a ser uma política preparada para o futuro, continua a apoiar os agricultores e as 
comunidades rurais, lidera o desenvolvimento sustentável da agricultura da UE e reflecte a 
ambição da UE em cuidados ambientais e acção climática. As propostas dão aos Estados-
Membros uma maior flexibilidade e responsabilidade na escolha de como e onde investir o seu 
financiamento da PAC, a fim de cumprir objectivos ambiciosos estabelecidos a nível da UE para 
um sector agrícola inteligente, flexível, sustentável e competitivo, assegurando ao mesmo 
tempo melhor apoio orientado ao rendimento dos agricultores.
 
Jyrki Katainen, Vice-Presidente responsável por Emprego, Crescimento, Investimento e 
Competitividade, afirmou: "A Política Agrícola Comum é uma das nossas principais políticas e 
afecta a vida de todos os Europeus. Estas propostas sólidas contribuirão para a 
competitividade do sector agrícola". ao mesmo tempo que reforçam a sua sustentabilidade. 
Com o novo modelo de prestação de serviços, fornecemos mais subsidiariedade aos Estados-
Membros, a fim de melhorar a eficácia da política e monitorizar melhor os seus resultados. "
 
Phil Hogan, Comissário para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, disse: "A proposta de hoje 
cumpre o compromisso da Comissão de modernizar e simplificar a Política Agrícola Comum; 
conferindo uma verdadeira subsidiariedade aos Estados-Membros; garantindo um sector 
agrícola mais resiliente na Europa; ambição climática da política ".

Fonte: AREFLH
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Bruxelas, 1 de junho de 2018

Um em cada dez insetos polinizadores está à beira da extinção, e um terço das espécies de 
abelhas e borboletas está em declínio. É por isso que hoje a Comissão propõe a primeira 
iniciativa da UE para combater o declínio de insectos selvagens polinizadores.
Em suma, a Comissão propõe:
• Medidas para melhorar o conhecimento do declínio dos polinizadores, incluindo as causas e 
conseqüências. Um processo de monitoramento da UE para polinizadores fornecerá dados de 
qualidade sobre o status e as tendências das espécies de polinizadores. A Comissão propõe 
igualmente uma lista de habitats importantes para os insectos polinizadores e a avaliação da 
sua condição com base nos relatórios dos Estados-Membros ao abrigo da Directiva Habitats. 
Além disso, a Comissão propõe igualmente lançar um projecto para monitorizar a presença de 
pesticidas no ambiente. O Horizonte 2020 continuará a promover a investigação e a inovação 
nesta área.
• Medidas para combater as causas do declínio, tais como planos de ação para os habitats dos 
insetos polinizadores mais ameaçados e identificar abordagens de conservação e gestão para 
ajudar os Estados Membros. A Comissão propõe também atenuar a acção da UE nas políticas 
de saúde, agricultura, investigação, coesão, clima e ambiente para obter melhores resultados.
• Sensibilizar, envolver os cidadãos e promover a colaboração. A Comissão orientará e 
incentivará as empresas, em especial no setor agroalimentar, a contribuírem para a 
conservação. Material educativo sobre polinizadores será fornecido às escolas e através do 
Corpo de Solidariedade Europeu, e o voluntariado em projetos que beneficiem as 
comunidades e o meio ambiente será incentivado.
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04 .Várias acções promovem a campanha da cereja do Fundão 2018

Lisboa, Porto, Algarve, Alentejo e Fundão recebem várias acções no âmbito da campanha da cereja 
do Fundão 2018. O objectivo desta iniciativa multifacetada, levada a cabo pela Câmara Municipal do 
Fundão, é «promover o produto e a região».

De 8 a 10 de Junho, a aldeia de Alcongosta, no Fundão, acolhe mais uma edição da Festa da Cereja.

Entre 1 de Junho e 1 de Julho, decorre em várias pastelarias e restaurantes do concelho o festival 
gastronómico “Fundão, aqui come-se bem – Sabores da cereja”.
No concelho, também vão ser promovidos actividades turísticas ligadas a esta cultura, como 
passeios de balão, de comboio e de bicicleta pelos cerejais, apadrinhamento de cerejeiras, apanha do 
fruto e piqueniques.

De 15 a 30 de Junho, terá lugar a Rota Gastronómica da Cereja do Fundão 2018, iniciativa que envolve 
restaurantes de Lisboa, Porto, Algarve e, pela primeira vez, também do Alentejo.
Em Lisboa, no Mercado Municipal de Alvalade, entre 15 e 16 de Junho, estará instalada uma banca 
com produtos regionais, como as cerejas e os derivados desta fruto – por exemplo, bombons, 
pastéis, licores, chá, gin –, queijo, vinhos, azeite e enchidos. Esta banca é promovida pelo município 
do Fundão.
A 10 de Junho, terá lugar a distribuição de cerejas em voos da TAP.
Durante o mês de Junho, as lojas da gelataria Santini terão à venda o gelado de cereja do Fundão, à 
semelhança do que aconteceu em anos anteriores.

Segundo Paulo Fernandes, presidente da edilidade, «estas iniciativas pretendem promover um 
produto de excelência, que é aquele que mais dinamiza economicamente a região e que projecta o 
Fundão a nível nacional e internacional». «O desenvolvimento de actividades ligadas ao turismo e à 
gastronomia, inspiradas na nossa cereja, tem trazido maior valorização a um produto já tão 
reconhecido pela sua qualidade. O investimento na investigação dos benefícios deste fruto para a 
saúde, em parceria com a Universidade de Medicina da UBI [Universidade da Beira Interior], bem 
como a introdução tecnológica do Agro IoT Centre, vêm reforçar o valor da cereja do fundão, da 
inovação e da sustentabilidade do sector agrícola da nossa região.»

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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