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Sessão de apresentação 
grupos operacionais PDR 2020

No passado dia 3 de Outubro teve lugar no auditório do IPMA em Algés 
uma sessão de apresentação dos grupos operacionais aprovados no 
âmbito da medida com o mesmo nome, do PDR2020. Foram 
apresentados os 75 grupos aprovados, sendo que 7 destes grupos, pela 
relevância que tem no âmbito das fileiras respectivas, tiveram direito a 
um apresentação mais alargada de 5 minutos. 
Assim, o COTHN foi apresentar a parceria ProtecEstenfilio que inclui 3 
ESCTN (ISA, UE e ESACB), 5 Organizações de produtores (FRUTUESTE, 
CAB - Cooperativa do Bombarral, COOPVAL, FRUTUS e CPF), a APAS e o 
COTHN e que tem por objectivo a Monitorização da estenfiliose na 
cultura da pereira Rocha e adopção de medidas que permitem minimizar 
o impacto económico e social da doença com base na utilização 
optimizada dos recursos (água, fertilização, biofungicidas e PFF). 
Na manhã deste dia e ainda no âmbito desta sessão publica de 
apresentação dos Grupos operacionais, foi realizado um directo para o 
programa Bom dia do Canal 1 da RTP, sobre este mesmo projecto em 
Alcobaça. O link da reportagem encontra-se disponível em baixo 
(minuto:  8.42)

https://www.rtp.pt/play/p3024/e308711/bom-dia-portugal/605446
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Tendo em consideração a situação de seca meteorológica em Portugal Continental ao longo do ano 
hidrológico 2016/17, no âmbito da Comissão Permanente da Seca e da Comissão de Acompanhamento da 
Seca 2017, coordenada pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, tem sido 
efetuado o acompanhamento da evolução da seca e dos seus efeitos no sector agrícola e agroalimentar.
Neste sentido, foi definido um conjunto de medidas para a mitigação dos seus efeitos na atividade agrícola.

As medidas adotadas incidem na antecipação de pagamento de ajudas, nas regras associadas ao Greening, 
na flexibilização das regras das Medidas Agro e Silvo-Ambientais, nas regras da condicionalidade, no 
programa PDR2020 ao nível dos pequenos investimentos, no reconhecimento de Organização de 
Produtores e nas orientações para o setor apícola.

Ver ponto de situação das MEDIDAS (pdf)

Brevemente será publicado no website do GPP o relatório de monitorização agrometeorológica e 
hidrológica com referência à situação a 15 setembro de 2017.

Índice

Fonte: Newsletter GPP | FLASH GPP

Medidas para mitigação dos efeitos da seca
2017 

http://www.gpp.pt/images/Medidas_mitiga%C3%A7%C3%A3oseca.pdf
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22 a 24 de novembro de 2017 em Nantes, França

IDfel, GFA e AREFLH estão coorganizando este importante evento em Nantes, que reunirá mais de 150 
participantes de muitos países europeus.
Os membros da AREFLH vão poder participar no evento usufruindo de uma taxa especial para a ICOP 2017: 
400 Euros por pessoa (sem IVA e alojamento) em vez de 650 Euros.

Para mais informações sobre o congresso, visite a página:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3irAUHfUBZoF-2aM1efRsvxltmUFc27YLiHI2vcLCqd567A/viewform?fbzx=391397690197344640
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Utilizadores da Web em todo o mundo podem agora ver o clima e as condições de cultivo em tempo real em 
toda a UE, graças ao JRC MARS Explorer, um novo e-service, do Centro de Pesquisa Comum da Comissão 
Europeia. 
Milhares de indivíduos e organizações de vários níveis, governos, indústria, media já beneficiam das 
informações fornecidas pelo Boletim de Monitorização de Culturas da MARS, que celebra este ano o seu 25º 
aniversário. 
O Boletim fornece atualizações mensais sobre condições climáticas, monitorização e previsões de produção 
para estados membros da UE e países vizinhos. O JRC MARS Explorer oferece aos utilizadores acesso a um 
conjunto de dados maior e a uma significativamente maior frequência .

Como funciona?
O JRC MARS Explorer oferece acesso rápido a mapas e gráficos de alta resolução que são atualizados três vezes 
por mês. Essas imagens pré-preparadas exibem informações sobre culturas e clima, e podem ser acedidas e 
reutilizadas pelos utilizadores nos seus relatórios. A informação do tempo baseia-se em observações de vários 
milhares de estações meteorológicas em toda a Europa, enquanto as simulações que utilizam um modelo de 
computador fornecem informações sobre culturas.

Para mais informações, consulte a página:
https://ec.europa.eu/info/news/jrc-launches-new-eu-wide-crop-and-weather-monitoring-e-service_en

O JRC lança um novo serviço 
de monitorização climático 
à escala da UE

Fonte:AREFLH
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No passado dia 25 de setembro, o diretor-geral da DG AGRI, Jerzy Plewa, apresentou o relatório "Annual 
Activity Report 2016 - CAP performance" aos membros da Comissão de Agricultura e Pescas do 
Parlamento Europeu. Este relatório fornece uma visão geral e abrangente das atividades e realizações da 
DG AGRI em 2016 e fornece informações valiosas sobre o desempenho da PAC e seu funcionamento 
prático e administrativo.

O relatório observa que o setor continuou a ser marcado por uma crise em vários mercados de produtos 
agrícolas, nomeadamente no setor de laticínios, e destaca a contribuição da DG AGRI para a análise 
importante do funcionamento da cadeia de abastecimento de alimentos através da Task Force de 
Mercados Agrícolas: Com base em um rastreio realizado em 2015, várias simplificações foram 
introduzidas por meio de delegações e de implementações sendo propostas novas simplificações aos 4 
atos básicos no âmbito da proposta de "regulamento omnibus". A Direcção-Geral também abordou as 
taxas de erro através das suas auditorias.

Por outro lado, 2016 foi o segundo ano de plena implementação da reforma da Política Agrícola Comum 
(PAC) de 2013, incluindo o novo pagamento "ecológico" e o primeiro ano após a aprovação dos 
programas de desenvolvimento rural 2014-20. Isso permitiu o início da reunião e a preparação para a 
consulta pública sobre modernização e simplificação da PAC pós 2020, que foi lançada em 2017. 
No campo das negociações internacionais, o ano permitiu a conclusão bem-sucedida das negociações do 
CETA.

Índice

Fonte: AREFLH

Relatório anual de atividades 2016
Desempenho da PAC.
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Vai realizar-se o 2º Simpósio Nacional de Culturas Agro-industriais,  no dia 2 de Fevereiro de 2018, em 
Santarém. 
Este evento, de âmbito nacional, irá constituir um amplo fórum de debate e de troca de experiências, com 
todos os agentes da fileira agrícola, e possibilitará, certamente, um forte estímulo ao desenvolvimento da 
agricultura do nosso País.  

 Conheça a 1ª circular do evento, em anexo no final deste boletim.

www.cothn.pt geral@cothn.pt Pág.: 8Fonte: SCAP

2º Simpósio Nacional de 
Culturas Agro-industriais.
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2º SIMPÓSIO NACIONAL 

DE CULTURAS 

AGRO-INDUSTRIAIS 

 

2º Simpósio Nacional de Culturas Agro-industriais 

Qualidade e Confiança 

1ª Circular 

A Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SCAP), a Associação Portuguesa de Horticultura 
(APH) e as entidades associadas ao evento: FNOP (Federação Nacional das Organizações de 
Produtores de Frutos e Hortícolas) e COTHN (Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 
Nacional) vão realizar no dia 2 de Fevereiro de 2018, em Santarém o 2º Simpósio Nacional de 
Culturas Agro-industriais. 

Este evento, de âmbito nacional, irá constituir um amplo fórum de debate e de troca de 
experiências, com todos os agentes da fileira agrícola, e possibilitará, certamente, um forte 
estímulo ao desenvolvimento da agricultura do nosso País.  

Os temas a abordar no evento inserem-se numa época em que, para além da forte 
competitividade dos mercados e da desvalorização dos produtos agrícolas, são também ordem do 
dia as questões ligadas à segurança alimentar e à inovação dos produtos alimentares, em busca 
de produtos mais saudáveis, nutritivos e funcionais. 
 
A produção nacional agrícola e agro-industrial é reconhecida pela sua qualidade e segurança e 
nalguns casos pela sua precocidade, facto que lhe confere uma posição estratégica quanto ao 
timing da sua oferta. A certificação da nossa produção é de facto uma vertente que merece ser 
melhor explorada, funcionando como um instrumento diferenciador dos nossos produtos. A 
criação de marcas que constituam no imediato vantagens competitivas para a nossa produção é 
fundamental, essencialmente junto dos mercados mais exigentes e que estão dispostos a 
reconhecer as mais-valias da nossa produção. 
 
A eventual retirada de substâncias activas do mercado de produtos fitossanitários, sem se 
acautelarem alternativas viáveis poderão causar sérios constrangimentos à sustentabilidade do 
sector, pelo que importa esclarecer e debater sobre as possíveis consequências. 
 
Na vertente do mercado, cabe desmistificar e informar correctamente os consumidores que, com o 
acesso generalizado e facilitado à informação de conteúdos menos claros, se vêm confrontados 
com informações, por vezes contraditórias. 
 
Pretende-se que este Simpósio possa dar continuidade à ampla participação e discussão 
verificada em eventos anteriores com a presença de investigadores, produtores, técnicos e 
industriais, no sentido de se debaterem ideias, de se partilhar informação e novos conceitos tão 
importantes para o desenvolvimento e modernização da fileira agro-industrial. 

Contamos com a sua presença/apoio neste evento de carácter nacional, subscrevendo-nos com 
os melhores cumprimentos. 

Em breve serão divulgados o Programa e Cartaz do evento. 

 
 
O Presidente da Comissão Organizadora, 

 
           Fernando Pires da Costa 

http://www.scap.pt/
mailto:secretariado@scap.pt
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