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01. Semana Hortícola do Oeste, já na próxima semana

Fonte: AIHO/COTHN

A Semana Hortícola do Oeste tem lugar já no próximo dia 10 de abril em Torres Vedras, no
pavilhão Expotorres. O evento vai contar com visitas técnicas a explorações e centrais
hortícolas locais durante a parte da manhã, seguido de uma conferência dedicada ao tema dos
resíduos nos produtos agrícolas durante a tarde.
Todo o programa já disponível na página do evento e também no ﬁnal deste boletim.
Não perca a oportunidade e inscreva-se.
https://semana-horticola-do-oeste.webnode.pt/
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02. GO_MaisSolo na EIP-AGRI & NetworX 11 e 12 de abril

Fonte: COTHN

O GO Mais Solo vai estar presente na EIP-AGRI & NetworkX nos próximos dias 11 e 12
de abril. Este Grupo Operacional foi selecionado para ser apresentado como exemplo de
boas práticas no desenvolvimento rural, trabalho em rede e inovação, objectivos do
grupo NetworkX. A apresentação terá lugar em Bruxelas e o GO MaisSolo será
representado por Maria Francisca Chaves Ramos da Soc. Agrícola S. João de Brito.
O vídeo que servirá de apresentação no evento é o do dia aberto, realizado no passado
dia 26 de fevereiro e que pode visualizar aqui.
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03. Feira Nacional do Mirtilo regressa em junho a Sever do Vouga

Fonte: CM Sever do Vouga

Entre os dias 27 e 30 de junho, a Feira Nacional do Mirtilo, cuja entrada é gratuita,
regressa ao Parque Urbano da Vila de Sever do Vouga. O evento, que vai na sua 12.ª
edição, conta com dezenas de atividades dirigidas aos proﬁssionais do sector e às
famílias que visitam a “Capital do Mirtilo”. A organização anunciou que o período de
inscrição dos expositores encontra-se aberto.
Durante quatro dias, o “rei dos antioxidantes” convida os portugueses a descobrir Sever
do Vouga. À semelhança dos anos anteriores, a organização espera receber milhares de
visitantes que poderão desfrutar diferentes iniciativas e ações dentro e fora do recinto,
sendo exemplo disso as palestras técnicas, showcookings, apanha do mirtilo e muita
animação. A realização da feira num extenso parque arborizado, com um circuito
pedestre, atravessado por um ribeiro, é uma excelente opção para as famílias passarem
o dia.
A componente técnica continua a ser uma forte aposta e, através de palestras e sessões
gratuitas, haverá partilha de conhecimentos. Os visitantes terão ainda acesso às
novidades da cultura do mirtilo, através da presença de empresas ligadas à ﬁleira dos
pequenos frutos, produtores, comercializadores e viveiristas. Motivos mais que
suﬁcientes para visitar a Feira Nacional do Mirtilo.
As inscrições para participar na Feira Nacional do Mirtilo como expositor encontram-se
abertas até ﬁnal do mês de abril. Os interessados podem obter o regulamento e a
respetiva ﬁcha de inscrição contactando a organização através dos números
912010596/234597020 ou e-mail: comunicacao@cm-sever.pt
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04. Jornadas Anipla 2019

Fonte: ANIPLA

A Anipla está a organizar a segunda edição das Jornadas Anipla 2019 sobre “Homologação de
Produtos Fitofarmacêuticos”.
O evento, terá lugar no próximo dia 17 de Abril, entre as 14h30 e as 18h00, na Sala de Actos do
Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda, em Lisboa.
Consulte o programa provisório (em anexo no ﬁnal do boletim) e agradecemos que as inscrições
sejam realizadas até ao próximo dia 15 de Abril para o email: anipla@anipla.com
As inscrições são limitadas à capacidade do auditório.
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05. Conferência “Do Campo à Mesa | A Circularidade dos
Plásticos e a Nova Agricultura”

Fonte: EDIA

A Conferência “Do Campo à Mesa | A Circularidade dos Plásticos e a Nova Agricultura” que vai
decorrrer no próximo dia 8 de abril, na EDIA no âmbito do projeto “PlaCarvões - De Plásticos a
Carvões Ativados – Economia circular nos plásticos agrícolas e urbanos”.
Atualmente 50% dos resíduos urbanos são refugo e rejeitados, na sua maioria plásticos não
recicláveis, cujo destino ﬁnal é o aterro ou a incineração. O projeto PlaCarvões, co-ﬁnanciado
pelo Fundo Ambiental - Repensar os plásticos na economia: desenhar, usar, regenerar (DURe),
decorreu durante o ano de 2018 e propõe uma solução de aplicação dos princípios da Economia
Circular na cadeia de valor dos plásticos, com a valorização de resíduos de plásticos (plástico
agrícola, plásticos descartáveis e fração não valorizada dos RU) através da produção de carvões
ativados, podendo estes ser utilizados em tratamento de eﬂuentes agroindustriais e urbanos
em unidades de pequena a média dimensão, de base local e regional, tornando um resíduo num
produto de elevado interesse económico e ambiental.
A Conferência de encerramento tem como objetivo a apresentação de resultados e perspetivas
futuras de desenvolvimentos nesta área. Estão já conﬁrmadas as apresentações da Dr.ª Inês
Costa, Adjunta do Ministro do Ambiente e Transição Energética e prevista a presença do Senhor
Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Carlos Martins. Esta iniciativa é ainda apadrinhada pelo
FECA – Fórum da Economia Circular do Alentejo coordenada pela CCDRA. No ﬁnal será
apresentada a exposição itinerante Plastoceno | A Era do Plástico, que tem estado a percorrer
os municípios do Alentejo em ações de sensibilização para a redução/reutilização/reciclagem
dos plásticos.
Inscrições em: https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-do-campo-a-mesa-a-circularidade-dosplasticos-e-a-nova-agricultura-59768143125
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06. Ciclo de formação no COTHN: REFERENCIAL IFS FOOD e
HACCP básico em Alcobaça

Fonte: COTHN

O COTHN vai promover duas ações de formação no mês de maio em parceria com a SGS e a
CTIC a realizar nas nossas instalações em Alcobaça.
Ação de formação_REFERENCIAL IFS FOOD a realizar no dia 16 de maio, 8 horas, horário
laboral. Certiﬁcação a cargo da SGS.
Conheça o programa em anexo no ﬁnal do boletim e inscreva-se.
Ação de formação HACCP básico a realizar no dia 30 de maio, 8 horas, horário laboral.
Certiﬁcação a cargo da CTIC.
O programa assim como o link para as inscrições, no ﬁnal deste boletim.

Todas as condições estão referidas nos respetivos programas.
A lotação é limitada a um máximo de 18 participantes pelo que se tiver interesse em participar,
faça a sua inscrição com alguma brevidade.
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de São Pedro,
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GESTÃO AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL
Soluções, propostas e técnicas para atingir o objetivo resíduos zero
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SEMANA HORTÍCOLA
DO OESTE 10 ABR 19
Soluções, propostas e técnicas
para atingir o objetivo
resíduos zero

10 ABRIL, 08:30 - VISITAS TÉCNICAS
08:30 - Receção no pavilhão Expotorres
09:00 - Visita técnica a explorações agrícolas e viveiro:
· Campoeste
· Hortomaria
· Hortodescanso
12:00 - Almoço no pavilhão Expotorres
14:00 - Ínicio da Conferência Tecnologia e Horticultura

10 ABRIL, 14:00 - CONFERÊNCIA TECNOLOGIA E HORTICULTURA
14:00 - 1.º Painel – Objetivo resíduos zero: Moderador: João Pereira – TerraProjetos
· Estabelecimento de Limites Máximos de Resíduos e segurança do consumidor: Filomena Bento - DGAV
· Proteção Fitossanitária e a Segurança Alimentar: António Lopes Dias - ANIPLA
· A proteção integrada cumpre os requisitos para a proteção da saúde do consumidor? Maria do Céu Godinho - ESAS
16:15 - 2.º Painel – Gestão de resíduos agrícolas: Moderador: António Gomes - AIHO
· Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura: João Cardoso - VALORFITO
· Economia circular e a importância da reciclagem: Carlos Mota - VALORSUL
18:00 - Encerramento

Visite também a página do certame em https://semana-horticola-do-oeste.webnode.pt/
Patrocinadores gold:

Patrocinadores silver:

Programa Provisório
JORNADAS
Homologação de Produtos Fitofarmacêuticos
-------------

17 de abril de 2019
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA – TAPADA DA AJUDA / LISBOA
Sala de Actos
14,30h

Registo de participantes

15,00h

Abertura
Ana Paula Carvalho (Subdiretora – DGAV)
Felisbela Torres Campos (Presidente da ANIPLA)

Painel I – Avaliação e Autorização
Avaliação Zonal, Reavaliação, Bolsa de Peritos:
• Situação atual
• Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Sugestões para o
futuro
ORADORES
DGAV e ANIPLA (Comissão Técnica de Homologação)

Debate
16,30h

Painel II – Soluções fitossanitárias
•
•
•

Finalidades mal cobertas, Resistências, Diminuição de soluções, Usos
menores, Autorizações de emergência, Soluções versus outros países
Novas ameaças
Plano de Ação Nacional

ORADORES
AOP – Associação dos Orizicultores de Portugal – Joaquim Cabeça
APIZÊZERE – Associação de Proteção Integrada e Agricultura Sustentável do Vale da Zêzere Gonçalo Batista
AHSA – Associação dos Horticultores do Sudoeste Alentejano – a Confirmar
DGAV – A designar
ANIPLA (Comissão Técnica de Homologação)

Debate
18,00h

Conclusões
Antonio Lopes Dias (Director Executivo - Anipla)

ALCOBAÇA, 16 DE MAIO, 8 horas, laboral (sede do COTHN)

Ação de formação_REFERENCIAL IFS FOOD
Formadora: Eng.ª Isabel Berger
Enquadramento e obje vos
Face à crescente importância das marcas próprias nas suas vendas de alimentos, as cadeias de distribuição exigem mais dos seus
fornecedores em termos de qualidade e segurança dos produtos. De forma a sistema zar e racionalizar os esforços desenvolvidos,
nesse sen do, em auditorias de 2ª parte, foram deﬁnidos referenciais e sistemas de cer ﬁcação adotados em larga escala pela grande
distribuição. Para as empresas do setor alimentar que se têm de preparar para o cumprimento de standards como o IFS, importa
conhecer os seus requisitos e processo de obtenção de uma cer ﬁcação.
No ﬁnal da ação de formação, os par cipantes ﬁcarão familiarizados com o referencial IFS, a sua origem e vantagens, os seus
requisitos, o funcionamento do protocolo de avaliação/esquema de cer ﬁcação.

Programa
Introdução
. Origem e evolução
. Âmbito de aplicação
. Enquadramento no GFSI
. Relação com outros referenciais IFS
Requisitos
. Princípios
. Formato do referencial, po de requisitos
. Os requisitos do referencial IFS Food e sua interpretação, situações concretas e da sua avaliação
Avaliação/cer ﬁcação
. O sistema de cer ﬁcação
. Organismos de cer ﬁcação e acreditação, e auditores
. Esquema de cer ﬁcação
. Resultados de auditoria e relatório
Conclusões
. Vantagens e desvantagens
. Outros referenciais aﬁns e sua relação

Condições
Os cursos realizam-se com um número mínimo de 12 par cipantes e um máximo de 18 sendo a seleção feita por ordem de chegada
das inscrições ao COTHN. A formalização da inscrição deverá ser efetuada através do formulário abaixo:

Data limite de inscrição: 30 de abril de 2019
Custo da inscrição
O custo desta ação de formação será de 125 € (acresce IVA) para sócios COTHN e 150€ (acresce IVA) para não sócios.
O custo de inscrição não inclui almoço.
A formalização da inscrição só é considerada se o pagamento do mesmo for feito até 15 de maio. O pagamento do
curso deverá ser feito ao COTHN por cheque ou transferência bancária (NIB: 0045 5020 4015 62 01928 55) e deve
enviar o comprova vo de pagamento para ana.paula@cothn.pt

Ação de formação_ HACCP básico
ALCOBAÇA, 30 DE MAIO , 8 horas, laboral (sede do COTHN)
Enquadramento/Obje vos

Programa

O sistema de Análise de Perigos e Pontos Crí cos de
Controlo (HACCP) tem na sua base uma metodologia
preven va, com o obje vo de poder evitar potenciais
riscos que podem causar danos na saúde dos
consumidores, através da eliminação ou redução de
perigos, de forma a garan r que não estejam colocados,
à disposição do consumidor, alimentos não seguros.
No ﬁnal da ação de formação, os par cipantes ﬁcarão
habilitados a desenvolver, implementar e veriﬁcar
Sistemas de Segurança Alimentar.

- Legislação Alimentar
Legislação – Enquadramento legal / Normas internacionais
Legislação nacional e comunitária
- Noções Gerais de Microbiologia Alimentar
Fatores que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos
Perigos biológicos
Doenças Alimentares
Fatores intrínsecos e extrínsecos aos alimentos
Amostra testemunha
Bactérias patogénicas
- Programa de Pré-Requisitos para a implementação do sistema HACCP
Requisitos gerais das instalações de fabrico
Planos de Higiene
Viaturas de Transporte de géneros alimen cios
Saúde e Higiene pessoal
Controlo de Pragas
Resíduos Alimentares
Análises microbiológicas e químicas
Manutenção preven va de equipamentos
Rastreabilidade
Fichas técnicas de produtos alimentares
Avaliação de fornecedores
- HACCP (Hazard Analysis and Cri cal Control Points)
Deﬁnições segundo o Codex Alimentarius
Breve história da origem do sistema preven vo HACCP
Perigos microbiológicos, sicos e químicos
Etapas e Princípios do HACCP
Árvore de Decisão (Codex Alimentarius)
Pontos Crí cos de Controlo
Bene cios do sistema HACCP
Simulação de casos prá cos

Des natários
- Proﬁssionais de empresas agro-alimentares.
- Responsáveis pelo controlo da higiene, qualidade e
segurança alimentar.
- Técnicos e Consultores.
- Outros proﬁssionais com interesse no
desenvolvimento de competências especíﬁcas nesta
área.

Condições

Os cursos realizam-se com um número mínimo de
12 par cipantes e um máximo de 18 sendo a
seleção feita por ordem de chegada das inscrições
ao COTHN. A formalização da inscrição deverá ser
efetuada através do link.

Custo de inscrição

O custo desta ação de formação será de 90 € (acresce IVA) para sócios COTHN e 120 € (acresce IVA) para não sócios. O custo de
inscrição inclui almoço. A formalização da inscrição só é considerada se o pagamento da mesma for feito até 29 de maio. O
pagamento do curso deverá ser feito ao COTHN por cheque ou transferência bancária (NIB: 0045 5020 4015 62 01928 55) e deverá
enviar o comprova vo de pagamento para ana.paula@cothn.pt

En dade formadora reconhecida pela DGERT:

En dade parceira:

Inscrições aqui

