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Fonte: COTHN

O Balanço de Campanha dos Horto Industriais vai ter lugar no próximo dia 6 de dezembro a partir das 
09:45, na Provape, rua 25 de Abril nº 219, no Vale da Pedra.
Este evento vai contar com o balanço da campanha pela produção e pela indústria assim como com a 
apresentação da monitorização de campos do GO Qualitomate.

Conheça o programa em detalhe no final deste boletim e inscreva-se.
As inscrições são gratuitas e obrigatórias.
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Os principais relatores da Comissão Agri do Parlamento Europeu responsável pelos dossiers 
relacionados com a futura PAC divulgaram os seus relatórios preliminares sobre as 3 propostas 
apresentadas pela Comissão Europeia sobre os planos estratégicos da PAC (392/2018), o Regulamento 
Horizontal (393 / 2018) e o Regulamento OCM (394/2018).

Próximos passos:
A comissão agrícola discutirá os relatórios preliminares no dia 21 de novembro. O prazo para receber as 
emendas é o dia 3 de dezembro, com uma votação no nível da comissão prevista para fevereiro de 2019 
e votação em plenário em março de 2019.

Fonte: AREFLH

02 .Parlamento Europeu adianta relatórios preliminares sobre a futura PAC
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As XI Jornadas FENAREG vão ter lugar nos dias 15 e 16 de novembro em Aljustrel. Pode conhecer o 
programa em detalhe no anexo no final deste boletim.

Inscreva-se no formulário aqui.

Fonte: FENAREG
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Refletir sobre a agricultura moderna e atual e explorar a melhor forma de praticar uma Agricultura 
Inteligente que tem a principal função de produzir alimentos, mas que também é inteligente na 
proteção dos recursos naturais e na preservação da biodiversidade; é Inteligente na promoção e 
competitividade das empresas, é inteligente na promoção do bem-estar social e tem um papel 
fundamental na alimentação e saúde de todos nós é o objetivo da edição de 2018 do Simpósio Anipla.

O evento vai ter lugar no próximo dia 27 de novembro no Convento de S. Francisco em Coimbra.
As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 16 de Novembro 2018. 

Para mais informações consulte a página do evento aqui.
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As Organizações Interprofissionais de Frutas e Vegetais da França (Interfel), Hungria (FruitVeB), 
Espanha (Hortiespaña), Itália (Ortofrutta) reuniram-se na quarta-feira 24 de outubro na feira Madrid 
Fruit Attraction, para continuar sua aproximação e avançar no trabalho comum. Nível europeu. Durante 
esta reunião, representantes destas organizações assinaram uma declaração de intenção de 
estabelecer compromissos e ações que lhes permitirão defender melhor o setor das frutas e produtos 
hortícolas a nível europeu.

Conheça a nota de imprensa em anexo no final deste boletim.

05 .A Interfel, a agência francesa de F & V, assina uma declaração de intenções 
       com seus congêneres europeus FruitVeB, Hortiespaña e Ortofrutta.
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Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  Sítio: www.cothn.pt

Balanço da Campanha dos 
Horto Industriais 2018

6 de Dezembro de 2018
Provape
R. 25 de Abril Nº 219, 
2070-719 Vale da Pedra

Data:

Local:

Programa:

09:45 - Receção dos participantes
10:15 - Sessão de boas vindas
10:20 - Apresentação da monitorização de campos_ GO_Qualitomate (equipa do projeto) 
10:30 - Balanço da campanha pela produção (FNOP) 
10:45 - Balanço da campanha pela indústria (AIT)
11:00 - Debate
11:20 - Pausa
11:40 - Balanço das outras culturas Horto-industriais (pimento, brócolo e outras) (FNOP)
11:50 - Visão da indústria (ALIF)*
12:00 - Debate
12:30 – Encerramento 
* a confirmar

Patrocínio:Apoio:

Inscrições gratuitas obrigatórias. Clique aqui.

https://drive.google.com/open?id=1Sjo3RLHGtu5cJNlMjdyx_g1AuNtOoYblv_KFu-sr3JQ


 

 



 

 

Não perca as XI JORNADAS FENAREG 

 

Conheça o programa em pormenor  

INSCREVA-SE! 

 

 

PROGRAMA 
15 Novembro 
9h45 Receção dos Participantes 
 
10h00 Sessão de Abertura 

           FENAREG Presidente, José Núncio 
              ABROXO Presidente, António Parreira 
              Câmara Municipal de Aljustrel Presidente, Nelson Brito 
 

10h30 Sessão Técnica das Associações de 
Regantes 

          Apresentação das áreas de trabalho que estão a 

desenvolver 
            Moderador: FENAREG Diretor, Gonçalo Tristão 

 
11h30 Pausa para café 

 
11h45 Modelo de Governança do Regadio | Gestão 
do regadio público na área de influência do EFMA 

Apresentação de estudo promovido pela FENAREG e 
FAABA visando a construção de propostas 
fundamentadas de modelos para a gestão futura do 
regadio público na área de influência de Alqueva 
ADISA, José Pimentel 

           Comentadores:  
           FENAREG Presidente, José Núncio 
           FAABA, Presidente, Rui Garrido 
           DGADR, Diretor-Geral, Gonçalo Leal 
           EDIA, Presidente, José Pedro Salema 
           Moderador: Nélia Silva, jornalista 

 

13h00 Almoço 
 

15h00 Contributo para o desenvolvimento de uma 
estratégia nacional para o Regadio a 2050  

Apresentação de contributo desenvolvido pela 
FENAREG, estudo elaborado pela 
AGROGES, Francisco Gomes da Silva 

              

             Comentadores:  
             GPP, Diretor-Geral, Eduardo Diniz 
             DGADR, Diretor-Geral, Gonçalo Leal 
             CAP, Presidente, Eduardo Oliveira e Sousa 
             Deputada CDS-PP, Patrícia Fonseca 
             Deputado PS, Pedro do Carmo 
             Deputado PSD, Nuno Serra 
             Deputado PCP, João Dias 
             Moderador: FENAREG Presidente, José Núncio 
 

18h00 Sessão de Encerramento  
 

20h00 Jantar da Jornada 
Comemorativo dos 50 anos do Aproveitamento 
Hidroagrícola do Roxo) | Sede da Associação de 
Beneficiários do Roxo 
Com intervenção de Eng. Campeã da Mota (Diretor dos 
Serviços do Regadio, DGADR) sobre a evolução das 
obras de regadio publico em Portugal, com uma 
dedicação especial ao cinquentenário do Roxo 

 

16 Novembro 
9h30 Visita ao Aproveitamento Hidroagrícola do 
Roxo 

Ponto de encontro na sede da Associação de 
Beneficiários do Roxo 
Início com apresentação do Aproveitamento 
Hidroagrícola do Roxo e dos locais de visita | A visita 
será realizada em autocarro 

 
14h00 Almoço comemorativo do 

Cinquentenário do Aproveitamento 
Hidroagrícola do Roxo, com a presença de 
SUA EXCELÊNCIA O MINISTRO DA 
AGRICULTURA, FLORESTAS E 
DESENVOLVIMENTO RURAL, Dr. 
Luís Capoulas Santos 
Atuação de grupos musicais da Região | Sede da 
Associação de Beneficiários do Roxo 

  

WWW.JORNADASFENAREG2018.COM | CLIQUE AQUI 

 

 

https://goo.gl/forms/zcma5pRljCnDEQtB2
https://www.jornadasfenareg2018.com/


 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 26 octobre 2018 

 

Interfel signe une déclaration d’intention 

avec ses homologues européens FruitVeB, Hortiespaña et Ortofrutta.  
 

Les Organisations Interprofessionnelles de Fruits et de Légumes de la France (Interfel), de la Hongrie 

(FruitVeB), de l'Espagne (Hortiespaña), de l'Italie (Ortofrutta) se sont réunies, le mercredi 24 octobre 

au salon madrilène Fruit Attraction, pour continuer leur rapprochement et avancer sur les travaux 

communs au niveau européen. Au cours de cette rencontre les représentants de ces organisations 

ont signé une déclaration d'intention pour établir des engagements et des actions qui leurs 

permettront de continuer d’avancer, à quatre, pour mieux défendre le secteur des fruits et des 

légumes au niveau européen. 

 

Malgré leurs différences, Interfel, Hortiespaña, Ortofrutta et FruitVeB partagent une culture 

interprofessionnelle commune et sont soumises à la même réglementation européenne. Par conséquent, 

elles souhaitent continuer de travailler ensemble au niveau européen, en échangeant des informations sur 

leurs activités et les normes régulatrices applicables. Cette déclaration d’intention [disponible sur 

demande] s’organise en deux articles :  

1) Objectifs pour une coopération européenne 

2) Engagements communs 

 

 
De gauche à droite. 

Laurent GRANDIN (vice-président d’Interfel), Nazario BATTELLI (président d’Ortofrutta), Bruno DUPONT (président d’Interfel), 

Francisco GONGORA (président d’Hortiespaña), Louis ORENGA (directeur général d’Interfel), Istvan HUNYADI (directeur de FruitVeB), 

et Béla MÁRTONFFY (président du comité d’horticulture de la Chambre d’Agriculture de Hongrie) 

au salon Fruit Attraction de Madrid le 24/10/18 pour la signature de la déclaration d’intention. 

 

Contacts presse 
 

 

 
 

 

m.milon@interfel.com 

 

info@fruitveb.hu celine@hortiespana.eu info@ortofruttaitalia.it 

 
A propos d’Interfel : 

Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les fonctions sont représentées : production, 

coopération, expédition, importation, exportation, commerce de gros, distribution (grandes surfaces, commerces spécialisés et restauration collective). 

Organisme de droit et d’initiative privés, Interfel est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par 

l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’Organisation commune de marché (OCM) unique. 

www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com 

mailto:m.milon@interfel.com
http://www.interfel.com/
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
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