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Bem-vindo ao novo layout do nosso Boletim Informativo Semanal,
agora em formato revista para uma maior versatilidade se pretender
imprimir.

01 .Nova edição da formação em GLOBALG.A.P. (v_5.1)
no início de 2019
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Fonte: COTHN

O COTHN em conjunto com a CTIC vão realizar nova edição da formação GLOBALG.A.P.
(v_5.1) nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019.
Solicita-se a todos os interessados e aqueles que não foram selecionados para esta
edição dos dias 18 e 19 de dezembro, que façam a sua inscrição no formulário que
disponibilizamos aqui.
Pode consultar os conteúdos programáticos, condições e preçário neste link.

Data limite para inscrições e pagamentos 14 de janeiro.
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02 .Goiânia acolhe II Congresso Luso-Brasileiro de
Horticultura
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Fonte: Agronegócios

O II Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura (CLBHort2019) irá ter lugar no Brasil, de
22 a 25 de maio, em Goiânia.
Realizado a cada dois anos, um ano no Brasil e outro em Portugal, o Congresso LusoBrasileiro de Horticultura foi proposto «com o intuito de criar um espaço de
conhecimento, troca de experiências, pesquisas e inovações, além da formação de
fórum que articula com todas as partes interessadas na discussão e desenvolvimento
nos diferentes ramos da horticultura do Brasil e de Portugal», salientam os promotores.
A programação contempla workshops, conferências, plenárias, mesas-redondas e
visitas técnicas, envolvendo o tema “Pesquisa e Inovação em Diálogo com as
Empresas”, aberta a investigadores, técnicos e empresários dos diferentes ramos da
horticultura que atuam em todos os países de língua oﬁcial portuguesa.
Para mais informações consulte a página do evento aqui.
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03 .5ª Ação de Demonstração do Grupo Operacional
CompetitiveSouthBerries
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Fonte: INIAV, IP & COTHN

O INIAV, I.P. e o COTHN em parceria com a Campina Produção Agrícola Lda., a
Beirabaga, a First Fruit e a Mirtisul Lda. têm o prazer de o(a) convidar a participar na 5ª
Ação de Demonstração do GO – CompetitiveSouthBerries que tem como objetivo
divulgar a tecnologia tray para a Cultura do Morangueiro e apresentar o Campo Piloto
com as tecnologias inovadoras.
A ação vai realizar-se no próximo dia 18 de janeiro, na parte da manhã na Quinta da
Campina (https://goo.gl/maps/1aqTJBqMsLB2) e na parte da tarde na Quinta da Moita
Redonda (https://goo.gl/maps/EEwvJ5FdNEB2) em Moncarapacho, Olhão.
Link para inscrição (obrigatória).
https://docs.google.com/forms/d/1VgGUUcZAT7hC0jgplwMwddDbf_YUgkBHArDjLYqOQY/edit?usp=sharing
Consulte o programa aqui.
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04 .Capoulas faz balanço de 2018 “francamente positivo”
para o setor agro-ﬂorestal português
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Fonte: Agricultura e Mar Actual

O ministro da Agricultura, em nome do Governo, expressa o seu reconhecimento “a
todos agentes do sector, pelo contributo que deram para atingir os resultados positivos
de 2018” e “pela permanente postura construtiva e dialogante que caracterizaram a sua
relação com o Governo”.
Programa cumprido um ano antes do ﬁm da legislatura
O ministro destaca também, em 2018, “o cumprimento praticamente integral do
Programa de Governo um ano antes do ﬁnal da legislatura” na sua área governativa,
assim como “a boa execução do Programa Nacional de Regadios e do Programa de
Desenvolvimento Rural, que ultrapassou já os 50% de execução ﬁnanceira”.
Igual destaque merecem “o incremento da dinâmica de internacionalização do
complexo agro-ﬂorestal português alcançado em 2018, bem como a consolidação e a
execução da Reforma da Floresta lançada em 2016”.
Programa Nacional de Regadios
Em 2018 estão em execução, ou já aprovados para entrar em obra, 58 projectos de
regadio. Entre projectos de novos regadios e de reabilitação e modernização de
regadios tradicionais, foram já aprovados 2.78,2 milhões de euros de apoio público a
um Programa que irá dotar o país de mais 100 mil hectares de área de regadio até 2023.
O Programa representa um investimento de 560 milhões de euros, provenientes de um
empréstimo ao Banco Europeu de Investimento e ao Banco de Desenvolvimento do
Conselho da Europa, aos quais acrescem 267 milhões de euros já disponíveis no
Programa de Desenvolvimento Rural.
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04 .Continuação
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Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020)
Quanto ao Programa de Desenvolvimento Rural, diz o Gabinete de Capoulas Santos que
ultrapassou a fasquia dos 50% de execução (51,3%), com mais de 29 mil projectos
contratados, a que corresponde um apoio público superior a 2 mil milhões de euros para
um investimento total que ultrapassa os 3,2 mil milhões de euros. 2018 foi o ano da
recuperação da execução do PDR 2020, que apresenta agora um avanço de 8 meses
comparativamente ao programa anterior, o PRODER.
Exportações e Internacionalização
Em 2018, as exportações do sector prosseguiram a sua trajectória de crescimento,
atingindo, face ao ano anterior, mais 5,5% nos primeiros 10 meses do ano. Para este
resultado contribuiu o esforço de abertura de novos mercados para a produção
nacional, como foi o caso dos emblemáticos mercados da Índia e da China.
Desde que assumiu funções, este Governo já abriu 52 mercados para 200 produtos
(154 da área animal e 46 de origem vegetal) e está a “trabalhar de forma intensa e
empenhada” na abertura de 53 mercados, para viabilização da exportação de outros
252 produtos, sendo 201 da área animal e 51 da área vegetal.
Estatuto da Agricultura Familiar
Em 2018 entrou em vigor o Estatuto da Agricultura Familiar, ao qual o Governo espera
que venham a aderir cerca de 100.000 explorações agrícolas em Portugal. Este estatuto
vem complementar as medidas anteriormente adoptadas: aumento em 20% dos
pagamentos do I Pilar da PAC, aumento em 50 euros/hectare do valor do subsídio para
os primeiros 5 hectares de cada exploração e aumento das ajudas ao investimento de
20 mil para 40 mil euros.
Estatuto do Jovem Empresário Rural
Foi ainda aprovado, em 2018, o Estatuto do Jovem Empresário Rural, que tem como
objectivo incentivar o empreendedorismo e o rejuvenescimento do tecido empresarial,
para além do sector agrícola, nas zonas rurais.
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