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01. Videoconferência 'Prevenção da COVID-19 - Preparação da 
     Época de Colheitas'

A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, em parceria com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a Direção-Geral de Alimentação e 
Veterinária e o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (a confirmar), organiza 
uma videoconferência sob tema 'Prevenção da COVID-19 - Preparação da Época de Colheitas', a 
realizar já amanhã, dia 31 de julho, às 11H00.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória. Contamos com a sua participação.
Inscreva-se aqui, até ao dia 30 de julho de 2020, às 13H00m.

 

Fonte: DRAPLVT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJT-IPTrYBN9D2BJD05FW5VHUXf_v6-tTXRqlnDIA5jVpCFQ/viewform
 https://form.jotform.com/201554113951044
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02. Conferências Frutos : Produção Sustentável 
     

Fonte: CMCR

Começa hoje às 17:00 horas mais uma conferência da Feira Frutos, das Caldas da Rainha, que 
contará com a comunicação do Dr. Alberto Dorigoni, especialista sobre novos sistemas de 
condução em pomóideas da Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario San Michele All'Adige 
de Itália.
Esta conferência para além de ser integrada no ciclo de conferências da Feira Frutos das Caldas 
da Rainha 2020, enquadra-se ainda no âmbito do Grupo operacional OPTIMAL – Optimização da 
Maça de Alcobaça, liderado pelo INIAV. 

Ainda se pode inscrever no link:
 https://zoom.us/webinar/register/WN_wdLJeSD1QLWMibI1zbe0TA

https://zoom.us/meeting/register/tJctcuyprzgrHtF_IUrVZSLNN_QAF2rEsA5k
https://zoom.us/webinar/register/WN_wdLJeSD1QLWMibI1zbe0TA
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Fonte: Eurostat

03. UE promove questionário aos operadores da cadeia de 
      abastecimento agroalimentar sobre os efeitos da Covid-19

Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (EU Science Hub - Joint Research 
Centre) lançou um inquérito dirigido a todos os produtores, empresas e associações do setor 
agrícola, em espaço europeu, com o objetivo de investigar a resiliência, restrições e respostas 
dos operadores, ao longo de toda a cadeia de abastecimento agroalimentar, relativamente à 
pandemia de Covid-19.
O inquérito abrange duas fases diferentes: a fase I (confinamento) e a fase II (recuperação). 
Além disso, sonda as expectativas dos operadores quanto a perspetivas futuras e às medidas 
necessárias para apoiar as atividades de mercado.

O questionario leva cerca de 15 minutos a ser respondido. Após a conclusão do inquérito, os 
resultados anonimizados serão publicados no site do Centro Comum de Investigação. O 
questionário está disponível em português e as respostas podem ser enviadas até dia 30 de 
setembro.

Fonte: Tecnoalimentar

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/work-food-or-agriculture-we-want-hear-how-coronavirus-pandemic-affecting-your-business
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04. Atualização da zona demarcada para Trioza erytreae

    Psila Africana dos Citrinos – 28 julho 2020

Fonte: DGAV

A DGAV procedeu à publicação do Despacho n.º 23/G/2020 de 28 de julho, relativo à 
atualização da Zona Demarcada para Trioza erytreae, dando cumprimento ao estabelecido no 
n.º 2 do artigo 5.º da , de 17 de junho, que estabelece medidas de Portaria nº 142/2020
proteção fitossanitária adicionais destinadas à erradicação no território nacional do inseto de 
quarentena Trioza erytreae.

Consulte o Despacho n.º 23/G/2020 .aqui

Dever de informação da presença da praga
Qualquer proprietário, usufrutuário ou rendeiro de vegetais hospedeiros, e qualquer operador 
profissional que produza ou comercialize material vegetal hospedeiro e que tenha 
conhecimento ou que suspeite da presença do inseto vetor Trioza erytreae Del Guercio, deve 
informar de imediato os serviços de inspeção fitossanitária da respetiva Direção Regional de 
Agricultura e Pescas (DRAP) ou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

https://dre.pt/application/file/a/135641855
https://www.dropbox.com/s/qj1wcfhwavj6jwq/Despacho%2023G2020_ZDTrioza_28.07.pdf?dl=0
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