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No passado dia 14 de  julho no auditório Escola Superior Agrária de Castelo Branco teve lugar a sessão de 
encerramento projecto +pêssego.  Este projecto que envolveu 9 parceiros tendo como proponente principal a 
sociedade agrícola da Quinta dos Lamaçais, teve como principal objetivo o desenvolvimento e modernização do 
sistema produtivo da cultura do pessegueiro na região da Beira Interior. Este projecto abordou varias praticas 
culturais, desde a fertilização,  monda de flores e frutos, gestão da cobertura do solo, rega passando pela 
avaliação da qualidade de diferentes variedades e estudo do impacto económico da cultura na região e envolveu 
uma vasta equipa de técnicos, investigadores e produtores. Foi uma pareceria de sucesso que continuará  a 
trabalhar conjuntamente para o desenvolvimento da fileira das prunóideas.
Este projecto produziu 3 livros que compilam os resultados das varias linhas de trabalho,  assim como os 
resultados do estudo económico e as perspectivas para o desenvolvimento da fileira na região.  Focam ainda 
uma caracterização profunda da qualidade das diferentes cultivares mais usadas na região.

Os parceiros destes projecto coordenados pela professora Maria Paula Simões da ESACB e foram: 
COTHN,  Universidade da Beira Interior, AAPIM, APPIZEZERE, Quinta dos Lamaçais, CATAA, ISA e INIAV.
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Esta foi uma das conclusões da conferência “The Future of Food – Envisioning our Food Systems”, organizada pela Sonae MC, 
em Junho. Operadores de retalho, nacionais e internacionais, investigadores e empreendedores debateram durante dois dias 
os desafios e oportunidades do futuro da alimentação.

Discutiu-se a economia circular, a nutrição, a ciência alimentar, a logística, partilhou-se conhecimento e promoveu-se a 
aproximação dos diferentes actores do sector alimentar presentes. Juntos concluíram que «as alterações dos sistemas 
alimentares passarão, sobretudo, pela aposta na investigação aplicada, pela tomada de decisões com base cientifica, pela 
valorização de resíduos e pela integração de novas tecnologias no sistema alimentar. A agricultura urbana, designadamente 
vertical, será também uma realidade mais presente».

Na conferência, salientou-se ainda que o futuro da alimentação passará pela introdução, e crescimento de adopção, de novas 
fontes de proteína, pelo desenvolvimento de alimentos de substituição de refeições, pela nutrição personalizada e pela aposta 
na economia circular, que valorize excedentes, diminua a pressão sobre os recursos da biosfera e contribua para a luta contra a 
fome e a má nutrição.

Nuno Lopes Gama, head of Innovation & Future Tech na Sonae, afirmou que «a conferência além de ter conseguido reunir 
actores representativos dos diferentes sistemas intervenientes na temática, foi também um espaço privilegiado de construção 
e reforço da nossa rede colaborativa e será, com toda a certeza, um primeiro passo para o desenvolvimento de projectos 
partilhados de investigação, desenvolvimento e inovação, que nos ajudarão a construir o futuro da alimentação em que 
acreditamos e estamos apostados».

Índice

Fonte:Frutas, Legumes e Flores

Mais ciência e tecnologia no 
futuro da alimentação
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Após a realização de duas edições do curso “Investimentos na cultura do medronho” na Região Centro (Proença a Nova e 
Sertã) disponibilizamos agora esta formação na Região Sul (Odemira).
O estado atual do conhecimento, investigação e inovação sobre a cultura do medronheiro em regime de pomar, 
conservação e processamento do medronho em fresco e desidratado tem aumentado o interesse desta cultura quer junto 
dos projetistas, quer dos atuais e potenciais investidores.

A quem se destina:

Projetistas, potenciais investidores na cultura do medronho, outros agentes com interesse na cultura do medronho.

Local, duração e datas de realização:
· Local de realização: Concelho de Odemira (Escola Básica de Saboia. Rua da Escola. 7665-835 Saboia)
· Datas: 10 e 11 de Agosto (Quinta e Sexta Feira)
· Duração: 16 horas - das 9H30 às 13H00 e das 14H00 às 18H30.

 Conteúdos Programáticos:
· A Cultura do Medronheiro.
· Comercialização.
. Novas Tecnologias na transformação e destilação do Medronho. 
· Visita de estudo a duas plantações de medronho (com sistema de rega e em sequeiro).
· Análise de rentabilidade/conta de cultura.
  Formadores:

· Filomena Gomes - Docente da Escola Superior Agrária de Coimbra.

· Ludovina Galego - Docente da Universidade do Algarve.

· Pedro Mota – Consultor especialista em análise de projetos de investimento agrário.

· Carlos Fonseca - Presidente da Cooperativa Portuguesa de Medronho.

Preço:
50,00€
25,00€ - Associados da Arbutus e do Forum Florestal 

Inscrições até 07/08/2017 para o link:   
  
Pedidos de informação complementar:
Zulmira Campelo
Departamento de formação profissional
Contato: 963 434 307 | E-mail: formacao.forumflorestal@gmail.com

http://forumflorestal.zcconsulting.pt/informacaocurso.aspx?id=27&accao=125

Índice

Curso “Investimentos na 
cultura do medronho”

Fonte: Forum Florestal
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e a do COTHN em para mais informações.

O Município das Caldas da Rainha irá realizar o evento Frutos 2017 de 18 a 27 de agosto. A 29º edição da Feira 
terá lugar no Parque D. Carlos I, com o objetivo de aumentar a competitividade do setor agrícola, divulgar e 
promover os produtos hortofrutícolas. Além de uma montra da produção e das tecnologias associadas ao setor, 
pretende divulgar produtos hortofrutícolas e estimular negócios. Esta edição terá diversas atividades desde a 
produção agro-alimentar, a sessões temáticas que abordarão temas de interesse para o sector hortofruticola 
e para o público em geral, à maquinaria, ao showcooking, ao artesanato, à presença de associações e institutos 
de promoção regional e nacional, aos espetáculos musicais, entre outras, que proporcionarão oportunidades 
de negócio.

Os programas das Sessões temáticas, confirmadas, já está disponível. A inscrição é gratuita  mas deverá efectuar a 
sua inscrição através do    

Existem outras sessões previstas, que decorrerão nos dias 22, 23 e 24 de agosto das 17:30 às 18:30  com o objectivo 
de promover a criação de circuitos de produção locais, assim como a sua comercialização e divulgação de modo a 
potenciar o território e a empregabilidade. Estão sessões estão  integradas no trabalho que Santa Casa da 
Misericórdia das Caldas da Rainha desenvolve no CLDS 3G (Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª Geração) 
projeto desenvolvido no Centro de Recursos Comunitário.

No dia 27 de agosto teremos ainda uma sessão dedicada ao Modo de produção biológico das 16:00 às 18:30 h, 
com o objetivo de informar e divulgar o modo de produção biológico e de troca de experiências.  

Brevemente, serão disponibilizados esses programas pelo que deverá consultar a página da FF2017 em

link

www.cothn.pt
 

http://www.feiradosfrutos.pt/   

Fonte: COTHN

Sessões Temáticas, Feira dos Frutos,
Caldas da Rainha, 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1aOp4bLSfHlZduHwdKZCgZPY3DnOK0_Khcn_6r44xpPvzng/viewform
mailto:formacao.forumflorestal@gmail.com
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O prazo para envio de comunicações (orais e painéis) para o evento da Proteção das Plantas 2017 Foi alargado 
para o dia 31 de julho de 2017. Se está interessado(a) em participar neste evento consulte as condições para a 
submissão de comunicações na página:
http://pdp2017.webnode.pt/submissao-de-comunicacoes/

Áreas temáticas para as comunicações:

Tema 1 - Alterações climáticas e inimigos emergentes.
                Prospeção e controlo de organismos de quarentena.

Tema 2 - Interações agente patogénico - hospedeiro.
                Diagnóstico; Epidemiologia e modelação; Diversidade e patogenicidade; Mecanismos de resistência.

Tema 3 - Relações tritróficas: planta-praga-auxiliares.
                Bioecologia; Limitação natural de pragas e conservação; Infraestruturas ecológicas.

Tema 4 - Inovação e tecnologia na Proteção das Plantas.
                Agricultura de precisão e Proteção das Plantas; Novas soluções no combate aos inimigos das culturas;      
                Tecnologias inovadoras para deteção, diagnóstico e monitorização de pragas e doenças; Introdução de  
                novos auxiliares em Portugal; Conservação e serviços do ecossistema.

Tema 5 - Proteção das Plantas, Referenciais de Qualidade e Mercados.
                Circuitos curtos de comercialização: oportunidades e desafios para a Proteção das Plantas;
                A Proteção das Plantas pós Lei 26.

Índice

Fonte: COTHN

Submissão de comunicações: 
Alargamento de prazos
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Na sequência da publicação do Regulamento (UE) 2017/1135 da Comissão de 23 de junho de 2017 que altera 
os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere 
aos limites máximos de resíduos de dimetoato e ometoato no interior e à superfície de determinados 
produtos foi cancelado o uso de produtos com base em dimetoato em meloeiro, uma vez que não se pode 
excluir um risco para os consumidores com o atual LMR. Desta forma, o valor de 0,01 mg/kg para o dimetoato 
em melões aplica-se a partir da data de aplicação do regulamento. i.é, dia 17 de julho.
É também oportuno alterar a prática agrícola associada ao uso de dimetoato em citrinos, sendo que o novo 
Intervalo de Segurança será de 120 dias.
Estas restrições/alterações de usos têm vindo a ser introduzidas nos rótulos dos produtos fitofarmacêuticos, e 
encontram-se publicadas no sítio de Internet da DGAV.

Consulte o Oficio Circular aqui:
http://www.cothn.pt/publicfiles/sto9uwhypqnjeqziqxbxexhpo25fsc3cdklpbhas.pdf

Índice

Fonte: AREFLH

Oficio Circular n.º 20/2017



Curso 
“Investimento na Cultura do Medronho”  - 3ª Edição 

  Contatos: 963 434 307  |  E.mail: formacao.forumflorestal@gmail.com  |  www.forumflorestal.pt 

Após a realização de duas edições do 
curso “Investimentos na cultura do me-

dronho” na Região Centro (Proença a Nova e 
Sertã) disponibilizamos agora esta formação na 
Região Sul (Odemira).  

O estado atual do conhecimento, investigação 
e inovação sobre a cultura do medronheiro em 
regime de pomar, conservação e processamen-
to do medronho em fresco e desidratado tem 
aumentado o interesse desta cultura quer jun-
to dos projetistas, quer dos atuais e potenciais 
investidores. 

DATA: 

10 e 11 de  

Agosto 

 Filomena Gomes - Docente da Es-

cola Superior Agrária de Coimbra 

HORÁRIO: 

Das 9:30 às 

18:30 

Valor a confirmar após 
fecho da campanha de 

Patrocínios. 

FORMADORES: 

LOCAL: 

PREÇO: 

ENQUADRAMENTO 

DO CURSO: 

Inscrições até 

07/08/2017 

 Pedro Mota – Consultor especia-

lista em análise de projetos de 

investimento agrário. 

 Ludovina Galego - Docente da Universi-

dade do Algarve 

 Carlos Fonseca - Cooperativa Portugue-

sa de Medronho  

 A Cultura do Medronheiro:  

- Variedades/Clones 
- Preparação do terreno 
- Sistema de condução e poda 
- Desenho e Evolução da plantação 
- Fertilizações, Rega e Poda 
- Pragas e doenças 
- Colheita e processamento 
- Produções e custos estimados 

(Filomena Gomes |Filipe Melo) 

 Comercialização (Carlos Fonseca) 

 Novas tecnologias na transformação e destilação  
do Medronho (Ludovina Galego). 

 Visita de estudo a duas plantações de medronho.  

 
 Análise de rentabilidade (Pedro Mota) 

- Elaboração da conta de cultura. 
- Cálculo da viabilidade económica e financeira. 

Conteúdos Programáticos: 

Organização: Em parceria com:  

Escola Básica de  

Saboia 

Rua da Escola 

7665-835 Saboia- 

Odemira 

http://www.forumflorestal.pt/


Equipa Pedagógica:  

Docente na Escola Superior Agrária de Coimbra/Politécnico de Coim-
bra, Licenciada em Silvicultura com mestrado e doutoramento em 
Biologia Vegetal. Iniciou a carreira profissional na Escola Superior 
Agrária de Castelo Branco como docente na área de Solos e Fertilida-
de (1982-85). Desde de 1985 a 95 trabalhou na área de melhoramen-
to florestal e propagação de plantas na Portucel Florestal. Desde 
1995 trabalha na ESAC como docente no Departamento Florestal e 
nos cursos da ESAC associados à Floresta e à Biotecnologia. Desde 
2005 tem trabalhado no melhoramento medronheiro, particularmen-
te na propagação de plantas selecionadas. Desde 2012 tem colabora-
do em projetos de investigação e desenvolvimento (ProDeR e FCT), 
com várias Entidades parceiras, para o melhoramento da cultura e 
práticas culturais, desde a planta ao fruto, sua transformação e incor-
poração em novos produtos. No âmbito dos projetos ProDeR há a 
referir a colaboração entre entidades de Investigação (ESAC, INIAV, 
Univ. Algarve), Desenvolvimento (DRAPC), Associações (ADPM, CE-
VRM) e produtores. 

 Formadora: Filomena Gomes  Formador: António Pedro Mota 

Licenciado em Engenharia Zootécnica e Mestrado em Apoios Financei-
ros ao Investimento nas Explorações Agrícolas em Portugal pela Uni-
versidade de Évora. Foi 23 anos técnico do IFADAP e DRAN  na avalia-
ção e análise de projetos. Experiência como formador em várias enti-
dades formadoras, quer a agricultores nas áreas dos incentivos nacio-
nais e comunitários quer a técnicos nas áreas da Politica Agrícola e na 
elaboração de projetos no âmbito da agricultura e pecuária. Durante 
17 anos foi técnico de grau II na Unidade de Incentivos da Região de 
Entre Douro e Minho no IFADAP na análise técnica, económica e finan-
ceira de projetos de investimento na agricultura e pecuária dos pro-
gramas PAMAF, AGRO e VITIS.  
Durante 7 anos foi técnico superior na divisão de avaliação e análise 
de projetos em Braga, na análise técnica, económica e financeira de 
projetos de investimento na agricultura, pecuária e agroindústrias 
financiados pelo PRODER, acompanhamento e controlo dos financia-
mentos e pagamentos, emissão de pareceres técnicos e económicos. 
Atualmente exerce atividade de consultor, formador e projetista nesta 
área. 
Foi o formador das 13 edições do curso de “Elaboração de Projetos de 
Investimento Agrário” (EPIA), para técnicos, tendo obtido a avaliação 
média de 4,6 valores na escala de 1 a 5. 

 Formador: Ludovina Galego 

Licenciada em ensino da Física, pela Faculdade de Ciências da Univer-
sidade Clássica de Lisboa (1987) e obteve o grau de Mestre na Facul-
dade Ciências da Universidade Nova de Lisboa (1996). Equiparada a 
Professora Adjunta no Instituto Superior de Engenharia da Universi-
dade do Algarve onde é docente desde 1990. Atualmente é diretora 
do curso de Licenciatura em Engenharia Alimentar e responsável pelo 
Laboratório de Enologia onde presta serviços de controlo de qualida-
de de bebidas alcoólicas, desenvolvendo também estudos de melho-
ria e criação de novas bebidas, como é o caso da produção de aguar-
dente a partir de batata-doce de Aljezur. Fez parte das equipas dos 
projetos de Valorização da Aguardente de medronho . AUTORA do 
Manual das Boas práticas na cultura do Medronho.  

 Formador: Carlos Fonseca 

Sócio-fundador da Medronhalva Lda. (www.medronhalva.pt), possui e 
gere medronhais com cerca de 20 hectares, nas freguesias do Alto 
concelho de Penacova. Nesta região de minifúndio apostou na recupe-
ração e condução de medronhal silvestre e na plantação ordenada de 
medronho. É, atualmente, Presidente da Direção da Coop. Portuguesa 
de Medronho crl., com sede em Proença-a-Nova. Nestas funções tem 
participado em várias conferências nacionais sobre o medronho e o 
medronheiro em Portugal, projetos científicos tendo em vista a valori-
zação do medronho e noutras discussões e estratégias sobre o setor do 
medronho em Portugal e no Mundo, promovidas por diversas institui-
ções da Administração Central e Regional, Autarquias, Universidades e 
Institutos Politécnicos e o Sector Privado produtivo e comercial. 

Visita de Estudo 1: 

 Pomar de Medronheiro tradicional (recuperado) 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

Visita de Estudo 2: 

Plantação de pomar de medronheiros com clones e em 
sistema de sequeiro (Sr. António Carlos, São Luís - Odemi-
ra). 

  Com o patrocínio de: 

Inscrições através da Plataforma: http://forumflorestal.zcconsulting.pt/informacaocurso.aspx?id=27&accao=125 

Curso 
“Investimento na Cultura do Medronho”  - 3ª Edição 

http://www.medronhalva.pt
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