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De 10 a 12 de Março decorrem na Exposalão na Batalha, três feiras em simultâneo: Expojardim, 
Frutitec/Hortitec e Iberopragas. O facto de acontecerem em simultâneo, eleva o potencial das feiras por se 
tratarem de três áreas interrelacionadas pelas suas atividades e com zonas de interesse comum para visitantes e 
também expositores. 

Numa altura em que as exportações do setor voltam a aumentar, a Frutitec/Hortitec é uma oportunidade ímpar 
para os profissionais da área conhecerem as propostas dos expositores, se atualizarem sobre novidades e 
tendências e também adquirirem vantagens competitivas para promoverem e aumentarem a exportação da sua 
produção. 

FRUTITEC – 5ª edição – Salão Profissional de Máquinas, Equipamentos, Produtos e Tecnologia para a Fruticultura 
e Horticultura.

EXPOJARDIM – 19ª edição - Feira de Plantas, Flores, Mobiliário Urbano e de Jardim, Piscinas e Acessórios, 
Equipamentos, Máquinas e Acessórios para Jardinagem.

IBEROPRAGAS – 3º edição - Salão Profissional de Controlo de Pragas (Agrícolas e Urbanas).

Para mais informações aceda ao link: http://exposalao.pt/notices
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Fonte: Exposalão, Agrotec
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A Portugal Fresh iniciou a promoção do sector das flores, no IPM Essen. Foi possível contar com a presença de 5 
empresas portuguesas no stand da Portugal Fresh: Bayflor, Colossus Plants, Monterosa, Montiplanta e Viplant.

Pode ficar a conhecer melhor o certame no vídeo.

Índice

Fonte: Portugal Fresh

Flores Portuguesas no IPM Essen.

https://www.youtube.com/watch?v=qG0QIJ5Q35Q
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Fonte: Agrotec

PDR2020: candidaturas à instalação de jovens 
agricultores até 31 de maio

Estão abertas as candidaturas à 1ª instalação de jovens agricultores, referente ao Aviso 10 da operação 3.2.1.
De salientar que só serão admitidas candidaturas de titulares de candidaturas submetidas ao concurso nº 
4/3.1/2017 da operação 3.1.1 “Jovens agricultores”. 

Os promotores poderão submeter as suas candidaturas até 31 de maio de 2017.
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O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, apresentou em Bruxelas, a 6 de Março, um documento com as 
linhas de orientação estratégica para o futuro da Política Agrícola Comum (PAC).

Resiliência e manutenção da actividade produtiva em toda a União Europeia, desenvolvimento de soluções 
eficazes e inovadoras para satisfazer as necessidades dos cidadãos e preservação dos recursos naturais como a 
água e o solo são os pontos centrais da proposta portuguesa.

No plano ambiental, o documento defende que «deve introduzir-se maior flexibilidade aos agricultores para a 
obtenção dos ganhos ambientais. A contratação por períodos mais curtos, o alargamento dos modelos de 
certificação ambiental, a integração de objectivos nutricionais são vias que devem ser desenvolvidas».

«O apoio à pequena agricultura deverá ser continuado. Os diversos regimes de apoio aos jovens agricultores 
podem ser mais bem combinados e simplificados», diz o documento.

Quanto ao equilíbrio da relação entre os produtores e a distribuição, o Governo português propõe  que «esta 
matéria deverá ser abordada através da derrogação de regras de concorrência para permitir alguma 
concentração da oferta primária, bem como do estabelecimento de regulamentação comunitária incentivadora 
de boas práticas e impeditiva de práticas comerciais desleais».

O período de consulta da PAC decorre até ao final de Abril e visa a modernização e simplificação desta política.

Índice

Fonte: Frutas, Legumes e Flores

Governo apresenta proposta para o futuro da PAC
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Para substituir as etiquetas e autocolantes, uma cadeia de supermercados na Suécia recorre à gravação laser dos produtos 
hortícolas.
A batata-doce foi o primeiro produto submetido a este novo procedimento chamado etiquetagem natural. O objetivo da 
empresa sueca é reduzir o uso de plástico.
“É uma nova técnica. Queremos encontrar uma forma mais inteligente de etiquetar os nossos produtos. Há demasiado 
embalagens e plásticos desnecessários”, sublinhou Peter Hagg, gestor da cadeia de supermercados ICA, na Suécia.
Tal como as etiquetas tradicionais, a impressão laser indica o nome do produto, o país de origem e o código. O supermercado 
sueco garante que esta forma de etiquetagem não tem impacto no sabor do produto.

“O laser envia uma luz clara e faz com que os pigmentos da casca do fruto se evaporem deixando uma marca. É um processo 
subtil, porque a marca não atravessa a casca e o procedimento não afeta a qualidade nem o sabor do produto”, afirmou o 
responsável.
A batata-doce foi um dos primeiros legumes testados porque habitualmente as pessoas não consomem a casca do produto.
“A embalagem de plástico tem vantagens e, em certos casos, ajuda a aumentar o ciclo de vida de um produto , por isso, não a 
vemos como um inimigo, mas, nalguns casos ela é desnecessária porque não conserva melhor o produto, só acarreta custos 
suplementares”, admite o responsável.

O próximo passo é testar a etiquetagem laser em frutos cuja casca é comestível, como a maça.

“É a primeira vez que vejo este tipo de etiqueta, é uma abordagem mais sustentável, sou a favor”, disse Jonas Kullendorff, cliente 
do supermercado.
“Tenho dois filhos. Este tema é importante porque tento comprar produtos de qualidade e amigos do ambiente, acho que é uma 
boa técnica”, afirmou Emma Jeppsson, outra cliente.
Para as organizações de proteção do ambiente, a etiquetagem tradicional representa uma fonte de poluição importante, por 
isso, é essencial encontrar alternativas.

Sabemos que há uma grande quantidade de lixo produzido ao longo da cadeia de abastecimento antes da chegada dos produtos 
embalados às prateleiras. Os fornecedores têm tentado reduzir a quantidade de embalagens mas não chegaremos a um 
resultado próximo do zero senão apostarmos em embalagens biodegradáveis e naturais que não vão parar ao aterro depois de 
usadas”, afirmou Kierra Box, responsável da organização Friends of the Earth.
Um estudo recente indica que, se nada for feito, em 2050, haverá tanta quantidade de plástico como de peixe nos oceanos.
As tecnologias de marcação a laser para substituir as etiquetas e autocolantes da fruta foram aprovadas pela Comissão Europeia.

ÍndiceEtiquetas das frutas e legumes substituídas por 
impressão laser na casca

Fonte: Agrozapp
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O COTHN vai estar presente na Exposalão, Batalha, na feira Hortitec, já na próxima sexta-feira dia 10, 11 e 12 de 
março em espaço conjunto com a ANP, Clube da Maçã de Alcobaça e Portugal Fresh no pavilhão 2. Visite-nos.

Inseridos no certame, a realizar no dia 10, sexta-feira de manhã, no auditório da Exposalão, com organização do 
COTHN, Frutas Legumes e Flores e Portugal Fresh, o Seminário Mercados e Internacionalização.

Da parte da tarde, também no auditório da Exposalão, organizado pelo COTHN, vai decorrer o Seminário de 
Mecanização Agrária.

Os respetivos programas encontram-se em anexo no final deste boletim.

ÍndiceEventos:



Mercados         internacionalização

Organização:

Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED):

“Apresentação do sistema de consulta de cotações de frutas e 
hortícolas no mercado europeu”:

“Abertura de mercados – ponto de situação”:

Garantia mútua para o financiamento das empresas:

Dr.ª Ana Trigo de Morais

Eng.º Jorge Azevedo e Eng.º Pedro Governo (CAP)

Eng.ª Ana Paula Carvalho (DGAV)

Dr. Artur Mendes (Agrogante) 

Abordagem aos mercados:

Crédito Agrícola:

A importância da promoção:

Caso de Estudo:

Dr- Luís Reis (AICEP)

Dr.ª Gisela Pires (TERRAPROJECTOS)

Dr. Rui Garcia

Eng.º Gonçalo Andrade (Portugal Fresh)
 

Dr.º Luís Mesquita (Vitacress)

Desafios da Internacionalização:

10/3

10 horas

Exposalão
No auditório do

inserida na feira:

pelas

vai ter lugar a
conferência:

Batalha
Frutitec
Hortitec

Moderação: FLF
Painel 2 - Internacionalização

Painel 1 - Mercados

A entrada é livre mas não dispensa a inscrição no link: https://goo.gl/forms/Gf9nLTZmnALV3UrZ2

Moderação: COTHN



Frutitec
Hortitec( )

Coffe Break

Coffe Break

* a confirmar

14.00 – 14.15 – Recepção dos participantes

                         
14.15 – 14.30 – “Inovação em Máquinas agrícolas – Tendências, novos produtos, novos processos” - Luís Alcino (IPP/Escola  
                           Superior agrária de Elvas)
14.30 – 14.45 – Projeto  – (CARTS – Canopy Adjusted Real Time Spraying) – José Rafael (Universidade de Évora)
14.45 – 15.00 – Projeto  (Robot Modelar e Cooperativo para Vinhas e encosta) e Projeto  (Tecnologia  
                           para a mobilização e aproveitamento de biomassa florestal na agro-indústria) – Filipe Santos (INESC TEC)
15.00 – 15.15 – Projeto  - Powerful precision viticulture tool to break traditional yield estimation in vineyards e
                           Projeto  - Plataforma de processamento e disseminação de dados georreferenciados com base 
                           na Cloud – Ricardo Braga (Instituto Superior de Agronomia)

CARTS
RoMoVi GOTECFOR

VINBOT
CloudMapper

17:30 – 18.00 – Experimentação em Mecanização Agrícola - 
                            máquinas agrícolas no contexto do mercado europeu.
                             Javier Campos (Unitat de Mecanització Agrària)

18.00 – 18.30 – e encerramento

A experimentação como resposta aos desafios da indústria de 

Orador Convidado:

Debate 

15.30 – 16.15 – 
                           Conhecimento das alfaias agrícolas - Necessidade de conhecimento em operação, manutenção e condições  
                                                                                       de segurança das máquinas agrícolas

José Sarreira Tomás Monteiro (ESA Castelo Branco)
Carlos Montemor (ACT)
José de Oliveira Peça (UE)

Mesa redonda 1: Moderador: Paulo Águas (COTHN)

16.15 – 17.15 – 
Mecanização Agrícola: construção - O que Portugal pode fazer, para ajudar a indústria de máquinas  

                           agrícolas portuguesa, a responder aos desafios e requisitos do mercado europeu

DGADR *
Luís Geada (JOPER/TOMIX/RIBATEJO)
João Elias (STAGRIC)
Galucho *
José Alberto Teixeira Marques (HERCULANO)

Mesa redonda 2: 
                           

Moderador: Rodrigo Vinagre (COTHN)

Programa

A divulgação da investigação e experimentação de máquinas agrícolas e florestais

2017

sobre

Mecanização
Agrária

Seminário

Batalha
10 de março

Organizado por:

Painel 1: Moderadora: Francisca Gusmão (Revista abolsamia)

Painel 2:

https://goo.gl/forms/W91zeMl1dcz2rZyp1

A entrada é livre
mas não dispensa
inscrição:
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