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A formação em Poda de Figueiras vai- se realizar no dia 24 de janeiro a partir das 9 horas na 
Rosagro, Adofreire, Casal da Raposa em Torres Novas.
Esta ação de formação será apresentada pelo Eng. Rui Maia de Sousa do INIAV e vai 
contemplar os seguintes conteúdos:
- Noções gerais de poda de fruteiras
- Material de poda
- Tipos de cortes
- Época de poda
- Demonstração de poda de figueiras em vaso e em eixo.

Esta formação terá um valor de 30€ sem almoço e de 40€ com almoço incluído.

Inscrições para  o   ou 919627226 rosagrodoceterra@gmail.com
(Limite de inscrições; mínimo 5, máximo 15 formandos) 

Programa em anexo no final deste boletim.

Fonte: Rosagro
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Depois de já ter formado 60 empresários frutícolas em 5 anos e de se ter tornado numa 
formação de referência no setor frutícola a nível nacional, o Centro de Frutologia Compal 
volta a receber candidaturas para a Academia. Aqueles que ambicionam ser os fruticultores 
d o  f u t u r o  p o d e m  a p r e s e n t a r  a  s u a  c a n d i d a t u r a  a t é  23  d e  f e v e r e i r o  e m 
www.centrofrutologiacompal.pt.
Podem apresentar candidaturas os empresários frutícolas de norte a sul do país que 
produzem ou pretendam produzir frutas como Amora, Cereja, Framboesa, Maçã, Mirtilo, 
Romã, Pera Rocha, entre outras. Este ano há uma novidade: podem também candidatar-se 
os projetos com kiwi e groselha. 
Os 12 selecionados participarão em mais de 80 horas de formação, com visitas a explorações 
modelo de norte a sul do país e sessões com módulos teóricos tão diversificados como 
fruticultura, associativismo, tecnologia, sustentabilidade, gestão agrícola e marketing. 
O objetivo da complementaridade da formação teórica e prática é permitir aos formandos 
um contacto com a realidade, com novos modelos de negócio e técnicos altamente 
especializados, podendo também integrar uma rede de networking, que cresce de ano para 
ano e possibilita novas colaborações e parcerias entre participantes e importantes players do 
setor agrícola nacional.
Nos últimos 5 anos, a Academia do Centro de Frutologia Compal formou 60 empreendedores 
frutícolas, num total de 400 horas de formação em 16 regiões, e atribuiu 300.000€ em bolsas 
de instalação. O objetivo será continuar a contribuir para formar os fruticultores do futuro, 
valorizando a fruta nacional. 

O Centro de Frutologia Compal foi criado em 2012 e tem como principal propósito valorizar e 
promover a fruta nacional, procurando estimular a inovação no setor frutícola e atuar ao 
longo da Cadeia de Valor da Fruta. Através de um trabalho conjunto, os 27 membros tornam 
possível a concretização das iniciativas, num conjunto de entidades e organizações do setor 
Frutícola, instituições académicas, organizações de produtores e empresas de tecnologia 
agrícola. Para mais informações e contactos:
Tatiana Henriques | tatiana.henriques@loyaladvisory.com | 964 244 518

Fonte: CFC
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Pela sexta edição consecutiva, a Academia do Centro de Frutologia Compal vai voltar a selecionar 
12 empresários frutícolas e atribuir três bolsas de instalação, no total de 60.000€.
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O projeto MOVBIO – Mobilização de Biomassa de Podas para Valorização Energética”, 
financiado pelo programa INTERREG V A Espanha-Portugal (POCTEP), vai promover a 
valorização energética da biomassa existente que atualmente não tem um circuito de 
aproveitamento definido e geralmente não tem um uso energético devido às suas 
características especiais. Especificamente, através da avaliação da viabilidade técnica e 
económica das adaptações dos processos de pré-tratamento e de aproveitamento térmico, 
facilitar a valorização energética da biomassa de poda de origem agrícola (vinha, olival, 
fruteiras) e urbana (biomassa proveniente da poda de parques urbanos e jardins). 

A sessão incluirá uma apresentação subordinada ao tema “Fundamentos e aplicações da 
poda da Actinidia”, bem como uma sessão de poda e demonstração de campo de recolha de 
poda.

O evento do próximo dia 19 de janeiro está integrado com as jornadas da Poda de Inverno e 
Condução da Vinha, promovidas pela Cooperativa Agrícola de Vila Verde.

A inscrição é gratuita mas obrigatória e pode ser feita até ao dia 17 de janeiro, através dos 
seguintes contactos:
amota@cvresiduos.pt – 931622393 (André Mota)
geral@aeave.pt – 253422400 (Tiago Vale)

Conheça o programa mais detalhadamente no anexo no final do boletim.

Fonte: AEAVE 
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A ESAC vai fomentar nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, cursos de curta duração 
sobre poda, nomeadamente poda de vinha e de fruteiras. Todos os interessados devem 
consultar os programas que estão em anexo no final deste boletim.

Mais informações e inscrições na página: 
http://portal.esac.pt/portal/portal/ingresso/cursosdecurtaduracao

Fonte: CAP
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Aqui pode encontrar um estudo sobre o consumo de Frutas e Legumes na Noruega, Suécia, 
Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, França e Espanha, realizada pela Kantar TNS em nome 
de fruta e vegetais Noruega (Stiftelsen Opplysningskontoret para frukt og grønt - OFG)

A pesquisa em suma:
Amostra: Amostra representativa nacional em cada país, 18 anos de idade + 1000 entrevistas 
por país.

Percentagem de pessoas que consomem pelo menos 5 porções de frutas e legumes em uma 
base diária (entre os 7 países do estudo):
• REINO UNIDO: 39,7%
• França: 34,8%
• Espanha: 29,3%
• Noruega: 23,9%
• Finlândia: 22,9%
• Suécia: 19,3%
• Dinamarca: 18,2%

O estudo está disponível para consulta aqui.

Fonte: AREFLH
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A parceria COTHN / CTIC volta novamente este ano com mais ofertas formativas. A primeira 
vai ter lugar já em fevereiro, nos dias 15 e 16 nas instalações do COTHN em Alcobaça.
Esta formação destina-se sobretudo a  agrónomos e técnicos de produção agrícola que 
exercem ou pretendem exercer funções práticas de apoio à implementação do referencial 
GLOBALG.A.P. IFA e que irão realizar as autoavaliações ou as inspeções internas requeridas 
pelo referencial.

Os interessados deverão se inscrever até à data limite de 30 de janeiro.
Conheça o programa e o formulário de inscrições em anexo no final deste boletim e no portal 
do COTHN em www.cothn.pt

Fonte: COTHN
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Para abordar o problema dos usos menores de forma mais coerente, a Comissão Europeia 
(CE) estabeleceu a Estrutura de Coordenação dos Usos Menores da UE (MUCF), que entrou 
em funcionamento em 1 de setembro de 2015, com o objetivo de colaborar com os 
agricultores da UE de modo a permitir a produção de culturas de alta qualidade, 
disponibilizando ferramentas químicas e não químicas no âmbito da produção e proteção 
integrada (PI). Inicialmente financiado pela UE e pelos governos da França, Alemanha e 
Países Baixos, a MUCF é também apoiada pela Organização Europeia e Mediterrânea para a 
Proteção das Plantas (OEPP) e a partir de 2018 todos os restantes Estados membros da UE 
passarão também a contribuir financeiramente para o seu funcionamento. 

Para mais informação visite o website : 
https://www.minoruses.eu/ 

07 . Produtos fitofarmacêuticos - usos menores 

Fonte: DGAV
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 A Direção Geral de Alimentação e Veterinária divulgou o Oficio circular n.º 34/2017, referente 
a alterações introduzidas às medidas de emergência fitossanitárias para o controlo da Xylella 
fastidiosa. Destacamos, em particular, que a partir de 1 de março de 2018, a emissão de 
passaporte fitossanitário e, portanto, a autorização de circulação de plantas de cafeeiro, 
lavanda, aloendro, polígala, oliveira e amendoeira fica condicionada, para além das atuais 
inspeções oficiais anuais, à amostragem e testagem oficiais obrigatórias de todos os lotes 
presentes nos locais de produção/engorda. 

08 . Xylella fastidiosa – alteração da legislação, novos requisitos para a 
        produção de plantas

Fonte: DGAV
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Formação  
Poda de Figueiras 

Com o Eng.º Rui Maia de Sousa 

Uma parceria: 

 Local: 
Rosagro – Sociedade Agrícola | Adofreire – Torres Novas 
Casal da Raposa | GPS: 39.524,-8.568364 

24 de Janeiro de 2018 

9h às 13h e das 14h às 17h 

Programa: 
 Noções gerais de poda de fruteiras 
 Material de poda 
 Tipos de cortes 
 Época de poda 
 Demonstração de poda de figueiras em vaso e 
em eixo. 

Inscrições: 
rosagrodoceterra@gmail.com ou 919627226 

Mínimo 5 inscrições | Máximo 15 inscrições 

   

Investimento: 30€ s/ almoço | 40€ c/ almoço  



Cursos de curta duração 

Apoios 
 

Escola Superior Agrária de Coimbra 
Bencanta, 3045-601 Coimbra 

www.esac.pt 

Curso de formação em Poda de Fruteiras 
Duração 7 horas | sábado, 10 de fevereiro de 2018 |Com emissão de certificado 

Formadores: Rosa Guilherme e Luís Valério 

 

Programa 

08:30 – Entrega de documentação. 

9:00-13:00 Sessão teórica  

Identificação das fruteiras. Aspetos gerais da morfologia das fruteiras. A poda: definição, objetivos e 
princípios. Diferentes tipos de poda. Época de poda. 

Principais inimigos das fruteiras: estratégias para o seu controlo (Bayer CropScience). 

13:00 Almoço livre 

14:00-17:00 Sessão prática 

Identificação dos órgãos de frutificação e vegetação das fruteiras. Execução da poda. 

Inscrição até 7 de fevereiro 
Envie a ficha de inscrição preenchida para exploração@esac.pt ou inscreva-se na Cooperativa Agrícola de 
Coimbra. Informações: 239 802 940 (extensão 385). 

Condições de funcionamento 
O curso funciona com 16 formandos. A inscrição é considerada válida após pagamento. As luvas, vestuário 
apropriado e tesoura de poda são da responsabilidade do formando. 

Custo 
40 € Inclui a taxa de inscrição, o seguro e o certificado. Pagamento presencial antecipado ou por 
transferência bancária para o NIB 0781 0112 00000006510 38 (envie o comprovativo juntamente com a 
ficha de inscrição; a fatura será entregue no dia da formação ou enviada por email). 

Destinatários 
Público em geral 
 

mailto:exploração@esac.pt


Cursos de curta duração 
Escola Superior Agrária de Coimbra 

Bencanta, 3045-601 Coimbra 

www.esac.pt 

Curso de Formação em Poda da Vinha 

Duração 7 horas | sábado, 20 janeiro de 2018 |Com emissão de certificado 

Formadores: Rosa Guilherme e Leonor Pato 

 

Programa 

08:30 – Entrega de documentação. 

9:00-13:00 Sessão teórica 
A videira. A poda: definição, princípios e objetivos. Principais tipos de poda. 
Nutrição e fertilização da vinha. 

13:00 Almoço 

14:00-17:00 Sessão prática 
Doenças do lenho da videira – Syngenta. Identificação dos órgãos da videira. Execução da poda. 

Inscrição 
Até 18 de janeiro. 
Envie a ficha de inscrição preenchida para exploração@esac.pt ou inscreva-se na Cooperativa Agrícola de 
Coimbra. Informações: 239 802 940 (extensão 385). 

Condições de funcionamento 
O curso funciona com um mínimo de 10 formandos e um máximo de 16. 
A inscrição é considerada válida após pagamento. As luvas, vestuário apropriado e tesoura de poda são da 
responsabilidade do formando. 

Custo 
40 €. Inclui a taxa de inscrição, seguro e o certificado. Pagamento presencial antecipado ou por 
transferência bancária para o NIB 0781 0112 00000006510 38 (envie o comprovativo juntamente com a 
ficha de inscrição; a fatura será entregue no dia da formação ou enviada por email). 

Destinatários 
Público em geral 

Apoios 
 

mailto:exploração@esac.pt


9h00 – Receção dos participantes 

 

Sessão I – Projeto MOVBIO 

Moderação: Joana Carvalho | CVR 

 

9h30 – Apresentação do Projeto MOVBIO - Mobilização de Biomassa de 

Podas para Valorização Energética 

André Mota | CVR 

 

10h30 – A Poda da Actinidia – Fundamentos e aplicações 

Raul Rodrigues | ESA/IPVC 

 

11h00 – Sessão de poda e demonstração de campo de recolha de 

podas.(Local a definir) 

 

12h30 – Almoço (livre) 

 

Sessão II - Poda de Inverno e Condução da vinha* 

 

14:00 Fundamentos da operação da poda de inverno 

(auditório da câmara municipal de Vila Verde) 

 

15:00 Sessão prática no campo, em grupos 

(vinhas da Quintas do Homem) 

 

17:30 Verde de Honra 

19 de Janeiro de 2018 

Auditório da Câmara Municipal de Vila Verde 

Organizado Por *Com apoio de: 
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