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Abriu no dia 8 de agosto, a partir das 15h00 até ao próximo dia 31 de Outubro de 2016 
às 17h00.

O Aviso para as candidaturas à Ação 1.1 "Grupos Operacionais" do DPR 2020 e a 
candidatura é realizada através da site do PDR 2020, na zona do Balcão do Beneficiário.

Pode consultar o anúncio de abertura e mais informações no link:
http://www.rederural.pt/index.php/pt/noticias/79-destaques/2145-abertura-do-aviso-
para-a-acao-1-1-grupos-operacionais
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Abertura do Aviso para a Ação 1.1 - Grupos Operacionais:

Fonte: Rede Rural
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Chama-se Fruystach e é um novo projeto empresarial quer criar mais riqueza e postos de 
trabalho para combater a desertificação das regiões do interior de Portugal. 

A iniciativa é da consultora agrícola, líder de mercado, Espaço Visual – Consultores de Engenharia 
Agronómica, que tem já previstas sessões públicas de esclarecimento e apresentação para 
janeiro e fevereiro de 2016 nos distritos de Bragança e de Beja: Alfândega da Fé, Freixo de 
Espada à Cinta, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Flor, no distrito de Bragança, e 
Serpa, Moura, Cuba, Alvito, Almodôvar, Castro Verde e Barrancos, no distrito de Beja. 
A ideia é privilegiar as zonas do interior de Portugal, mais deprimidas e onde o clima é mais 
adequado à cultura do pistácio (frio no inverno e muito quente no verão), para produzir e 
exportar este fruto, contribuindo para gerar mais riqueza na região.

A Espaço Visual, que possui escritório em Beja, é uma empresa que já potenciou outros negócios 
no país na área agrícola dos pequenos frutos – mirtilo, morango, framboesa, amora e kiwi -, e 
que aposta agora em toda faixa interior de Portugal, desde Bragança a Beja, para promover a 
produção em larga escala de pistácio.
José Martino, CEO da Espaço Visual, quer arrancar em janeiro com as primeiras plantações , com 
a perspectiva de chegar em dois anos a mais de 3.000 hectares de uma cultura praticamente 
inexistentes em Portugal. 

Trata-se de um negócio altamente rentável, que implica um baixo investimento e baixos custos 
de produção. Para o efeito foi constituída a primeira organização de produtores de pistácio, em 
Portugal, que, além da comercialização e distribuição, dará assistência técnica aos associados. 
José Martino garante que o escoamento da produção está assegurado para a União Europeia, 
onde a procura supera em muito a oferta. Na perspetiva do CEO da Espaço Visual, para suprir as 
necessidades dos mercados da União Europeia será necessário plantar mais 120 mil hectares.
Os frutos secos estão na moda, pelos benefícios para a saúde, pelo que José Martino defende que 
o pistácio é uma oportunidade única para dar dinâmica económica a regiões deprimidas.
Nas contas deste especialista, o pistácio pode gerar, em plena produção, um rendimento superior 
a 10 mil euros por hectare. Para José Martino, não há muitas atividades na agricultura que se 
aproximem desta cultura em regadio.

Pistácio dinamiza economia de Bragança e Beja:

Fonte: Gazeta Rural
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Maturação e colheita:

Apesar de estarmos num ano atípico, a colheita de algumas variedades mais precoces de 
pera e maçã já começou a decorrer. A determinação do ponto ótimo de colheita, será um 
assunto fundamental nas próximas semanas.

Para que o resultado de um ano de trabalho seja o melhor possível não é apenas 
importante ter grande quantidade de frutos com o máximo calibre. A qualidade do 
mesmo é fulcral, devendo o seu estado de maturação ser o melhor possível.

A data de colheita deverá ser então determinada com o auxílio de um penetrómetro, 
dispositivo que mede a consistência do fruto de forma objectiva e que nos dá a indicação 
de quando deveremos começar a colher. Os valores lidos em kg/cm2, deverão ser 
comparados com a tabela de referência para a variedade em causa e avaliados 
juntamente com a organismo responsável pelo escoamento do produto. Há que ter o 
cuidado a de fazer duas medições no mesmo fruto, após ser removida a casca, em 
pontos diametralmente opostos e com diferente exposição solar.

A medição do grau Brix do sumo do fruto com o auxílio de um refractómetro, dá-nos uma 
indicação bastante aproximada da "doçura" do mesmo. Este parâmetro, que já é medido 
e conhecido há bastante tempo, assume uma importância cada vez maior com a maior 
exigência do consumidor por frutos mais saborosos.

Fonte: Agrozapp
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WAPA prevê quebra na produção de maçãs e peras na Europa:

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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A WAPA (associação mundial para as peras e maçãs) estima que a produção europeia de 
maçãs decresça 3% em 2016, em comparação com o ano passado. No caso das peras, a 
previsão aponta para um decréscimo de 9%, em relação a 2015. O relatório foi 
apresentado a 4 de Agosto, durante a 40.ª edição da Prognosfruit, uma conferência que 
reúne representantes internacionais do sector da pêra e da maçã.

O relatório estima que, em 2016, se irão colher 12.005.000 toneladas (t)de maçãs na 
Europa, quando em 2015 se colheram 12.325.000 t. As variedades Golden Delicious, 
Gala, Idared e Red Delicious também registarão um decréscimo de produção.
No caso das peras, a associação prevê que, esta campanha se irá ficar pelas 2.170.000 t, 
quando na campanha anterior se atingiram as 2.394.000 t. No caso da pêra Rocha, a 
WAPA prevê uma produção semelhante ao ano anterior, na ordem das 135.000 t.

No caso das maçãs, Daniel Sauvaitre, presidente da WAPA, refere que «a situação parece 
ligeiramente melhor, especialmente para o mercado de consumo em fresco». Já nas 
peras, a previsão de quebra «poderá significar menos pressão no mercado após uma 
temporada difícil».
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Qual a receita para o sucesso da comercialização de pêra Rocha?:

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Comunicação, parcerias e transformação. Foram alguns dos “ingredientes” identificados pelos 
oradores convidados para as Jornadas Técnicas da pêra Rocha, que decorreram no Bombarral, a 
4 de Agosto.

Gonçalo Santos, da Portugal Fresh, sublinhou a importância de projectos como o Fresh Fusion, 
um agrupamento complementar de empresas, composto por 15 produtores de pêra Rocha, que 
se uniram, em 2014, para enviar o fruto para algumas lojas do Lidl, na Alemanha. O projecto 
começou com o envio de 2.400 toneladas (t). Na campanha de 2016/2017, serão enviadas entre 
8.000t e 10.0000t.

Em termos da comunicação, Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente (CPC), 
referiu que, «sem comunicar não existimos», pelo que tem planos para trabalhar esta área. As 
compras de pêra Rocha têm vindo a aumentar para o Clube, tendo duplicado em quantidade 
entre 2013/2014 e 2014/2015.

No que respeita à transformação, Pedro Azevedo, responsável de Vendas da Frulact, lembrou 
alguns projectos da empresa ao nível da transformação da pêra Rocha. Para o responsável, são 
projectos que «criam sinergias em toda a cadeia de valor, criam mais valor acrescentado e 
valorizam as variedades específicas». Mas alertou que é preciso «haver escala e 
competitividade».

Apesar das oportunidades, existem alguns desafios, nomeadamente ao nível da satisfação de 
todos os mercados. Gonçalo Santos Andrade relembrou que a decisão sobre «que mercados 
privilegiar, não defraudando os que se vão abrindo» é um desafio.
A responsável do CPC revelou estar preocupada com o teor de açúcar da pêra Rocha e revelou 
que a criação de uma gama da fruta “pronta a comer” pode estar para breve.
Aristides Sécio, presidente da Associação Nacional de Produtores de pêra Rocha e moderador da 
conversa, chamou a atenção para a importância do mercado nacional que é «o principal 
consumidor e tem de se saber servi-lo».

Voltar



Fruta Escolar com pagamentos acima dos três milhões de euros:

No dia 26 de Julho de 2016, foi publicado em Diário da República o despacho dos 
ministros da Agricultura, da Educação e da Saúde que estabelece o valor do montante 
disponível para o pagamento da Fruta Escolar relativamente ao ano lectivo 2015/2016.
De acordo com comunicado do Ministério da Agricultura, «esta medida envolve um apoio 
público que ultrapassa os 3.800.000 de euros, abrangendo os alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico».

O mesmo documento esclarece que «o pagamento do valor em causa é da 
responsabilidade conjunta dos três ministérios no que diz respeito à contrapartida 
nacional (579.700.000 de euros).

Trata-se de uma medida conjunta que é estabelecida no final de cada ano lectivo.
A Estratégia Nacional para o Regime da Fruta Escolar via estimular uma alimentação 
saudável junto das crianças. Em conjunto com o novo Programa Nacional de Educação 
para a Saúde, Literacia e Autocuidados, procura igualmente promover a capacitação dos 
cidadãos para a tomada de decisões informadas no que diz respeito à saúde, 
nomeadamente sobre hábitos alimentares.

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Aplicação de produtos fitofarmacêuticos - seguro de responsabilidade civil:

De acordo com o art.º15 nº 3 da Lei 26/2013, desde 26 de Novembro de 2015, os produtos 
Fitofarmacêuticos para uso profissional, "apenas podem ser aplicados, incluindo para fins 
experimentais e científicos, por aplicadores habilitados e como tal identificados".

No caso das empresas de aplicação terrestre incluindo empresários em nome individual com 
habilitações comprovadas, é ainda exigível para o exercício da atividade, celebrar um Seguro de 
Responsabilidade Civil Extracontratual de acordo com o previsto na portaria 1364/2007.

Este Seguro de Responsabilidade Civil Extracontratual visa garantir os danos causados a 
terceiros, emergentes do exercício da atividade de aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos.
 - Por incêndio e ou explosão com origem nas instalações da empresa ou fora delas na prestação 
dos serviços da atividade desenvolvida; 
- Resultantes de acidente ocorrido em depósitos para matérias inflamáveis, explosivos, corrosivos 
ou tóxicos existentes em instalações do segurado; 
-Por utilização de instalações mecânicas, assim como por veículos agro-industriais utilizados 
exclusivamente no decurso do exercício da sua atividade; 
- No decurso de operações de carga, descarga, manipulação e armazenamento de mercadorias 
ou bens; 
- Por poluição ou contaminação da água ou solo, incluindo o custo de remoção, anulação, ou 
limpeza das substâncias de poluição ou contaminação, desde que provado: 
·Que esta tenha sido resultado direto de um evento súbito e imprevisto, específico e identificado, 
ocorrido durante a vigência do contrato de seguro e com origem nas instalações do segurado e 
ou na prestação de serviços no âmbito da atividade desenvolvida; 
·Que tal poluição ou contaminação tenha sido detetada dentro de 30 dias a contar do momento 
em que teve início, considerando que este ocorre aquando da primeira libertação ou série de 
libertações resultantes de uma mesma causa. 

Capital Mínimo Obrigatório: - €50.000,00 - Empresas de Aplicação Terrestre Produtos 
Fitofarmacêuticos. - €25.000,00 - Empresários em Nome Individual.

Fonte: Agrozapp
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China e Europa juntam esforços contra pragas:

Cientistas da EU e da China juntam esforços num projeto comum para desenvolver novos 
métodos para o controlo de pragas na agricultura.
Estão a trabalhar para garantir um maior controlo de forma sustentável de pragas como 
a mosca branca (Besimia tabaci), como indicado pelo Instituto de Agrofood Reseach and 
Technology da Catalunha.

O projeto, denominado EUCLID, junta investigadores de 5 países europeus e chineses 
para identificar quais os melhores métodos de agricultura sustentável que podem ser 
usados que não recorram a produtos químicos. O objetivo passa por conseguir apoio 
científico para que se possam desenvolver medidas políticas no sentido de melhorar a 
qualidade dos produtos agrícola reduzindo o impacto ambiental, facilitando a partilha de 
medidas entre os dois parceiros. Optimizando assim os tradicionais métodos usados na 
agricultura e desenvolvendo novas técnicas numa vertente mais sustentável e biológica 
que reduza a dependência da Europa e da China de produtos químicos.

Nuria Agusti da IRTA explica que a redução do uso de pesticidas é uma necessidade da 
agricultura devido ao impacto e efeitos no ambiente e na saúde dos consumidores assim 
como dos trabalhadores rurais.

Este projeto prevê o desenvolvimento de sistemas inovadores de controlo de pragas, 
transferência de conhecimento para as organizações de produtores  e indústria, assim 
como promover os benefícios de uma agricultura livre de químicos para os consumidores.

Veja o resto da notícia no link:
http://www.freshplaza.com/article/161706/Europe-and-China-join-forces-against-pests

Fonte: Freshplaza
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Eventos:
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Festa do Mel, Agosto 2016:

Á semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, 
informamos que a Festa do Mel no Caramulo vai-se realizar no 
dia 28 de Agosto de 2016.

Feira Nacional dos Frutos Secos em Torres Novas:

De 30 de setembro a 5 de outubro, realiza-se a 31ª Feira 
Nacional dos Frutos Secos. Este evento realiza-se desde 1985 
de forma ininterrupta, e ano após ano volta a afirmar Torres 
Novas como «Capital dos Frutos Secos» mas sobretudo visa 
dinamizar um setor com fortes raízes na tradição e na cultura 
torrejana.
Num mundo em constante mutação, e onde a velocidade das 
mudanças é cada vez mais vertiginosa, a Feira Nacional dos 
Frutos Secos espelha bem as potencialidades duma aliança 
entre a tradição e a inovação, conjugando objetivos de 
diferenciação e de qualidade com a transmissão de 
conhecimento e de envolvimento da comunidade torrejana e do 
visitante.
Entre os principais objetivos da Feira contam-se a dinamização 
e a dignificação do setor dos frutos secos e passados, a 
preservação dos saberes e sabores associados aos frutos secos, 
com principal destaque para a tradição, cultura e património 
torrejanos.
Estão neste momento abertas as inscrições para os expositores 
que queiram estar presentes. As candidaturas podem ser 
apresentadas até ao dia 21 de agosto de 2016.
Todas as informações sobre este evento estão disponíveis no 

.website do Município de Torres Novas

Voltar

http://www.cm-torresnovas.pt/index.php/visitar-2/feiras-eventos/290-fnfs

