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01.  2º dia aberto do GO Qualitomate a 23 de julho

Fonte: COTHN

O 2º dia Aberto do Grupo Operacional Qualitomate vai-se realizar no dia 23 de julho em 
Caneiras, Santarém.

Programa:

09:45 h – Receção
 
10:00 h – Apresentação do GO_Qualitomate
                  João Santos Silva (CCTI) & Ana Paula Nunes (COTHN) 
10:15 h – Protocolo de trabalho e ponto de situação – campanha 2019 
                  Elsa Valério (ESAS); Fá�ma Alves (TEF) & Luis Hilário (Tomataza)
10:30 h – Visita aos campos: Qualitomate e ensaios TOMcast
                  Elsa Valério (ESAS) / Luis Hilário (Tomataza) & Jorge Ma�as (Bayer)

13:00 h – Encerramento

Inscreva-se através do link.
As inscrições são obrigatórias.

https://docs.google.com/forms/d/149_utS7FYGlLTTm-pCcr-xhtJIOiL9YyRXqgb-L1eIs/viewform?edit_requested=true
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02. GLOBALG.A.P. (v_5.2): Alterações e casos práticos

Fonte: COTHN

A segurança alimentar é uma preocupação crescente de todos os intervenientes da cadeia 
alimentar. 
O referencial GLOBALG.A.P. é um referencial de boas práticas agrícolas, reconhecido 
mundialmente, e uma garantia de segurança e sustentabilidade e, como tal, um fator de 
competitividade para as empresas e empresários agrícolas num mercado cada vez mais 
globalizado.

O COTHN organiza para o próximo dia 24 de julho, na sua sede em Alcobaça, o Workshop 
GlobalG.A.P. (v_5.2): Alterações e casos práticos. 
Todo o programa do workshop assim como as condições de inscrição no programa em 
anexo no final deste boletim.

Data limite para as inscrições, 19 de julho.
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Fonte: Portugal Fresh

03. Governo abre mercado da Colômbia à exportação de laranjas 
      e de outras frutas nacionais 

O Governo abriu um novo mercado para os fruticultores nacionais, para o qual podem ser 
canalizadas as produções de laranjas, ameixas, pêssegos e nectarinas. Trata-se do mercado da 
Colômbia, que este Governo já tinha aberto para pera e maçã e para o qual os operadores 
podem a partir de agora exportar, tratando-se de um mercado com um potencial de 47 milhões 
de consumidores. 

O Governo abriu já 55 mercados para 218 produtos (169 de origem animal e 49 de origem 
vegetal). 

O Ministério da Agricultura está a trabalhar de forma intensa na abertura de 59 mercados, para 
viabilização da exportação de 276 produtos, sendo 225 da área animal e 51 da área vegetal.

A internacionalização é uma das prioridades da política do Governo, constituindo um dos eixos 
mais importantes do reforço da competitividade do setor agroalimentar e da economia 
portuguesa, tendo em vista o aumento das exportações agroalimentares. Para a exportação, 
previamente ao início das operações para países terceiros, é geralmente necessário estabelecer 
com as autoridades competentes dos países de destino as condições e requisitos fitossanitários 
ou sanitários que têm que ser cumpridas, quer pelos operadores económicos, quer pela 
autoridade competente nacional, na certificação dos produtos a serem exportados.  



04. Kiwis de Portugal viajam com a TAP
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Os KIWIS de Portugal, marca criada pela Associação Portuguesa de Kiwicultores, viajaram com 
a TAP entre os dias 24 e 28 de Junho, com destino ao Brasil, Marrocos, Espanha e Reino Unido. 
Esta ação resulta de uma parceria entre a APK e a TAP para a promoção do Kiwi Português em 
mercados estratégicos.
Em simultâneo, decorreu ininterruptamente no Lounge da TAP uma ação de degustação e 
promoção da fruta fresca.
No total da ação, foram distribuídos mais de 1000 kgs de kiwis e materiais de comunicação que 
promovem os benefícios do fruto e a sua facilidade de consumo através da oferta de uma colher 
(que também é faca), que chegou a mais de 30.000 passageiros.

Segundo a APK, o crescimento da exportação do Kiwi Português tem sido constante. Em 2017, 
das 28 mil toneladas de kiwis que os produtores estimam ter produzido, mais de metade foi 
para exportação. Por sua vez as compras ao exterior estão a diminuir.

Esta ação está integrada no projeto de promoção dos Kiwis de Portugal no mercado externo - 
cofinanciado pelo Compete 2020, através do Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização, visando aumentar a sua visibilidade e com isso a exportação dos Kiwis 
portugueses.

Fonte: Loba
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Fonte: FACECO

05. 3.º Colóquio Hortofruticola FACECO

Vai decorrer já no próximo dia 19 de julho, no Auditório do Crédito Agrícola de São Teotónio, o 3º 
Colóquio Hortofruticola FACECO. Temas a abordar no Colóquio serão o futuro da agricultura, 
novas tendências de mercado, a relação de exportação de frutas e legumes para o mercado 
espanhol, entre outros.

O programa completo pode ser consultado em anexo no final deste boletim. 



O custo desta ação de formação será de 25 € (acresce IVA) para sócios COTHN / clientes 
Sa�va e 40€ (acresce IVA) para não sócios. O custo de inscrição inclui café e documentação.
A formalização da inscrição ficará concluída com o pagamento, que deverá ser efetuado até 
ao dia do workshop. O pagamento poderá ser feito ao COTHN por cheque ou transferência 
bancária (NIB: 0045 5020 4015 6201 9285 5) e deve enviar o comprova�vo de pagamento 
para clara@cothn.pt

ALCOBAÇA, 24 de julho, 4 horas, laboral (sede do COTHN)

WORKSHOP 2019

A segurança alimentar é uma preocupação crescente de todos os intervenientes da cadeia alimentar. 
O referencial GLOBALG.A.P. é um referencial de boas prá�cas agrícolas, reconhecido mundialmente, e uma 
garan�a de segurança e sustentabilidade e, como tal, um fator de compe��vidade para as empresas e 
empresários agrícolas num mercado cada vez mais globalizado. 

Para implementação do GLOBALG.A.P. os técnicos necessitam de conhecimentos específicos. O referencial 
GLOBALG.A.P. está sujeito a revisões periódicas com obje�vo de melhoria con�nua. Desde fevereiro 2019 
entrou em vigor a versão 5.2 do GLOBALG.A.P., com aplicação obrigatória a par�r de 1 de agosto de 2019 e, 
como tal, os técnicos beneficiarão do conhecimento sobre as respe�vas atualizações.

O GlobalG.A.P. é um referencial que estabelece e evidencia um conjunto de normas, que podem ser 
implementadas nas explorações agrícolas, de forma a diferenciar os produtos produzidos, favorecendo os 
produtores e organizações que demonstram preocupações com o impacto ambiental desta a�vidade. 
A aplicação deste referencial permite aos produtores adotarem técnicas de proteção, prá�cas de higiene e 
segurança no trabalho, que asseguram a longo prazo a sustentabilidade da a�vidade agrícola.

Enquadramento/Obje�vos

Programa

Condições

Custo da inscrição

09:00 – Receção dos par�cipantes
09:15 – Abordagem aos requisitos base de implementação GlobalG.A.P. - Opção2
10:00 – Principais alterações do referencial GlobalG.A.P. versão (5.2) - opção 1 e opção 2
10:45 – Checklist para avaliação do Sistema de Monitorização de Resíduos (Novo requisito)
12:30 – Esclarecimento de dúvidas e questões
13:00 – Encerramento

En�dade organizadora:

Inscrições aqui

GLOBALG.A.P. (v_5.2): Alterações e casos prá�cos

O workshop realiza-se com um número mínimo de 12 par�cipantes. Os par�cipantes 
deverão conhecer o referencial permi�ndo uma maior dinamização e par�cipação no 
workshop.
Data limite de inscrição termina no dia 19 de julho de 2019

https://drive.google.com/open?id=1-7p4REcdIJx4V_ad2Wv3uaydWGYbmR9rkhgE6QhFpEQ


19 Julho '19 
Auditório do Crédito Agrícola  
de São Teotónio 

 9:00 - 9:30 SESSÃO DE ABERTURA

  Luís Pinheiro, Presidente da Lusomorango 
  *José Alberto Guerreiro, Presidente da CMO 
  *Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura,  
  Florestas e Desenvolvimento Rural

  1.ª SESSÃO DA MANHÃ
 9:30 - 10:45 ESPANHA: O principal destino de exportação 
  das frutas e legumes nacionais

 9:30 - 10:00 11.ª edição da Fruit Attraction  
  Maria Martinez Velasco

 10:00 - 10:30 Produção de Pequenos Frutos em Espanha  
  Rafael Domínguez Guillén, FRESHUELVA

 10:30 - 11:00 MERCADONA: O líder do retalho em Espanha 
  Patricia Cotrim

	 11:00	-	11:30	 COFFEE	BREAK

  2 ª SESSÃO DA MANHÃ
 11:30 - 13:15 FACTOR HUMANO E TENDÊNCIAS DE MERCADO

 11:30 - 12:15 Motivação Humana: Desafios e cenários de inovação 
  Cátia Sá Guerreiro, AESE Business School
 12:15 - 13:00 Fresh Ideas: Out of the ground, into the greenhouse 
  Cindy van Rijswick, Rabobank
 13:00 - 13:20  Alimentação saudável 
  Daniela Duarte, Agitakalorias

	 13:20	-	14:30	 ALMOÇO	LIGEIRO	NETWORKING

 14:30 - 16:45 O FUTURO DA AGRICULTURA

	 14:30	-	15:10	 O futuro da agricultura no Mundo 
  António Serrano, CEO da Jerónimo Martins Agro-Alimentar

	 15:10	-	15:50 Metas do desenvolvimento sustentável 
  Ricardo Reis, Universidade Católica Portuguesa (UCP)
	 15:50	-	16:45 Mesa redonda: O futuro da agricultura no PRM
  Moderadora: Teresa Silveira, Vida Económica;  
  Deolinda Seno Luís, CMO; Castelão Rodrigues, ICNF; 
  João Confraria, UCP.

	 16:45	-	17:10	 SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
  Presidente AHSA 
  Presidente ABM 
  Presidente Portugal Fresh

Apoios: Patrocinadores:

*aguarda confirmação
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