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ASSUNTO: III Balanço da Campanha dos Citrinos 

A AlgarOrange (Associação de Operadores de Citrinos do Algarve) e o COTHN-CC (Centro Operativo 
Tecnológico Hortofrutícola Nacional – Centro de Competências), vai realizar no dia 25 de Outubro, o 3º 
Balanço da Campanha dos Citrinos com o objetivo de promover um amplo espaço de debate sobre 
temáticas fundamentais para o futuro da Citricultura da região do Algarve e simultaneamente promover a 
divulgação científica e tecnológica, capaz de contribuir para o lançamento de novas estratégias de inovação 
e competitividade, indispensáveis para a modernização e o desenvolvimento desta fileira. 

Na edição deste ano, a organização resolveu criar o Espaço Scientific onde se pretende dar a conhecer 
projetos de investigação e inovação ligados à citricultura. 

Nesse sentido vínhamos convidar todo os investigadores com projetos na área a apresentarem um pequeno 
resumo onde mencionem em que temática se enquadra (Tema 1 - Água; Tema 2 - Fitossanidade; Tema 3 - 
Outro), os objetivos e principais resultados (meia página A4). O objetivo será selecionar 4 projetos para 
apresentação oral, sendo que todos serão convidados a realizarem um póster que estará exposto no Espaço 
Scientific. 

Será uma oportunidade de dar a conhecer aos utilizadores finais do conhecimento, os produtores, 
operadores e técnicos, os resultados da investigação e inovação realizada, que são fundamentais para a 
modernização e competitividade da fileira.  

 

É, pois, com muito prazer vos enviamos este convite, na expectativa de que possam responder 
positivamente. Assim, aguardamos a vossa resposta até ao próximo dia 20 de setembro de 2022 para 
carmo@cothn.pt  

 

Com os melhores cumprimentos 

A Comissão Organizadora 
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