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01. Balanço de Campanha da Maçã

Fonte: COTHN

Relembramos que o Balanço de Campanha da Maçã será realizado no Auditório Municipal Padre Bento da 
Guia em Moimenta da Beira já no próximo dia 28 de novembro.

Será apresentado o resultado da campanha deste ano e destacamos a apresentação dos resultados de 
2018 e 2019 do GO Macfertiqual.
Este Balanço inclui também visitas aos pomares da região.

Todo o programa pode ser consultado em anexo no final deste boletim.

Para todos os interessados, informamos que as inscrições já se encontram abertas através do seguinte 
formulário. As mesmas são gratuitas e obrigatórias.

https://drive.google.com/open?id=1RW0pWVunuf_S5pdrMZVrhqZVohoi_VqY9g7AnLjrTvE
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02. Balanço de Campanha da Batata

Fonte: COTHN

Vai-se realizar no próximo dia 26 de novembro, na Escola Superior Agrária de Santarém, mais 
um Balanço de Campanha da Batata, organizado pelo COTHN e pela PORBATATA.

Será uma oportunidade para conhecer o resultado da campanha atual da batata para industria e 
para consumo, assim como informação atualizada sobre os projetos dos Grupos Operacionais 
HortInf e MaisSolo.

As inscrições são gratuitas e obrigatórias para quem pretende participar no Balanço.
Aceda ao programa no final deste boletim e inscreva-se.

Link para as inscrições no .formulário

https://docs.google.com/forms/d/1HTYYSrWitCp4bmqSd8wNU8MynNaK7AUreXhwt20MEw0/edit
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03. Balanço de Campanha da Pêra

Fonte: COTHN

Está marcado para dia 11 de dezembro, no Auditório Municipal do Cadaval, o Balanço de Campanha da 
Pêra. Para além dos resultados da campanha do ano por parte da Associação nacional dos produtores
de Pêra Rocha, destacamos a apresentação dos resultados do Go Polimax: Promoção e aumento da 
eficiência da Polinização entomófila em macieiras, pereiras e cerejeiras e a apresentação dos resultados 
do Go ProtecEstenfilio.

Conheça o programa em detalhe em anexo no final deste boletim e inscreva-se aqui.

https://drive.google.com/open?id=17206s8Ggs9NNyI_wJnLddEIvx380lJqumPOW60JPamE
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04. Balanço de Campanha dos Horto-Industriais

Fonte: COTHN

Desde 2002, o COTHN com a colaboração da FNOP realiza com periodicidade anual os balanços das 
culturas mais representativas do setor hortícola, tais como o tomate de indústria e outras culturas horto-
industriais (pimento, brócolo, ….).
Estes balanços reúnem diversas entidades ligadas à produção, à indústria e fornecedores de fatores de 
produção. Pretende-se estabelecer uma rede que permita discutir uma vez por ano, a área de produção 
(ha), a produtividade, a qualidade da produção, os principais problemas registados (condições de clima, 
solo, pragas, doenças...), as suas variações em relação a anos transatos e as perspetivas comerciais.

Na organização da edição de 2019 do Balanço da campanha das culturas Horto-indústriais, para além da 
participação da FNOP está o CCTI.

Esta iniciativa agendada para o próximo dia 4 de dezembro, a realizar no Museu do vinho, no Cartaxo 
(programa a disponibilizar brevemente) contará com a apresentação dos trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do grupo operacional – Qualitomate e ainda a participação de stakeholders que abordarão os 
principais aspetos técnicos que caracterizaram a campanha.

As inscrições já estão abertas para todos os interessados e podem ser efetuadas aqui.

https://drive.google.com/open?id=1WqHXkG9_lRZbG5oXqQLhOINOykzxZuXdO7JPLV6dmUs
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05. Workshop - Alterações Climáticas: como nos adaptamos a 
     esta nova realidade? 

Fonte: RIAAC AGRI

As alterações climáticas são uma realidade e uma prioridade nacional, face aos seus impactos presentes 
e futuros sobre os ecossistemas, a economia e a sociedade.
Os estudos efectuados indicam que Portugal e a região mediterrânica, se encontram entre as zonas 
europeias com maior vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas. 
Ciente desta realidade a ANPROMIS, o COTR, a FNOP, a UNAC e o ISA implementaram o projecto  RIAAC 
AGRI “Rede de impacto e adaptação  às alterações climáticas  nos sectores agrícola,  agro-alimentar e 
florestal”.

No âmbito das diversas acções previstas, vai ter lugar no próximo dia 29 de Novembro, no Observatório 
do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, um Workshop subordinado ao tema Alterações Climáticas: como 
nos adaptamos a esta nova realidade? 

As inscrições são gratuitas, limitadas à exiguidade da sala e obrigatórias até ao próximo dia 22 de 
Novembro, através do link - Inscreva-se aqui.

Aceda ao programa em anexo no final deste boletim.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0sfxig5dw8hjrfLfVvdL-NcWNvZMK5yrY9Ccq08mnKwGWmQ/viewform
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06. Sessão de divulgação_Projeto Strawberry+

Fonte: Frulact

Sessão de divulgação do projeto Strawberry+: Novas abordagens para impulsionar a qualidade do 
morango desde o campo até à indústria. Decorrerá no próximo dia 29 de novembro no campus de Vairão.

A participação é gratuita mas com inscrição obrigatória através do endereço de e-mail: 
inovacao@frulact.com

mailto:inovacao@frulact.com
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07. Sessão Pública Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica 
     (ENAB) e Workshop -Fatores de Produção para o Modo de 
     Produção Biológico

Fonte: DRAPAlg

Vai decorrer no dia 29/11/19, - Estratégia Nacional  para a Agricultura Biológica (ENAB), da parte da 
manhã e o Workshop “Fatores de Produção para o Modo de Produção Biológico - Produtos 
Fitofarmacêuticos, Sementes e Plantas, Fertilizantes”, que terá lugar da parte da tarde, ambos 
decorrerão no Auditório da DRAP Algarve e no âmbito da Agricultura Biológica.

Programa da parte da manhã: Estratégia Nacional  para a Agricultura Biológica (ENAB)

09:15h - Sessão Inaugural, Ministra da Agricultura/Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
           (a confirmar), Diretor Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural- DGADR, Diretor Regional de Agricultura 
            e Pescas do Algarve, Presidente da AGROBIO 
10:00h - Enquadramento geral da Estratégia Nacional  para a Agricultura Biológica e Plano de Ação - Apresentação 
             de Filme da DGADR relativo à ENAB – PA 
10:30h - A AGRICULTURA BIOLÓGICA no ALGARVE-percurso institucional ao longo de 30 anos – DRAP ALGARVE
11:00h - Casos de referência no ALGARVE: Quinta das Seis Marias, Quinta do Freixo e Quinta da Fornalha
11:15h – Sessão de debate
11:30h - Pausa para café
12:00h – Apresentação do SIMA: cotações de produtos biológicos – GPP
12:20h - Apresentação do Portal de Dados Abertos do Observatório Nacional da Produção Biológica – NOVA –IMS
12:45h - Sessão de Encerramento – DRAPALGARVE

No mesmo dia, da parte da tarde, terá lugar no mesmo local, o Workshop “Fatores de Produção para o 
Modo de Produção Biológico - Produtos Fitofarmacêuticos, Sementes e Plantas, Fertilizantes”.
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias, e devem ser feitas no link: 
https://forms.gle/FCpcGsPgyLRUQVVv5

Programa da parte da tarde: Workshop “Fatores de Produção para o Modo de Produção 
Biológico”

14:30h - Sessão de Abertura Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve / Diretor-Geral de Alimentação e 
             Veterinária. Moderação: Paula Cruz de Carvalho, DGAV
15:00h - Produtos Fitofarmacêuticos, Barbara Oliveira, DGAV 
15:30h - Sementes e Plantas Teresa, Afonso, DGAV 
16:00h - Fertilizantes Maria Encarnação, Marcelo, INIAV
17:30h – Encerramento

https://forms.gle/FCpcGsPgyLRUQVVv5


Programa:

Estrada de Leiria, 
2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 
Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  
Sítio: www.cothn.pt

Halyomorpha Halys: uma ameaça à fruticultura nacional
Hugo Gaspar (CFE – Universidade de Coimbra)

Apresentação dos resultados do GO Estratégias de proteção fitossanitária 
para a produção sustentável da maçã
Professora Isabel Cortez (UTAD)

Apresentação do Balanço da Campanha da Associação de Produtores 
de Maçã de Alcobaça (APMA)
Susana Costa (APMA)

Apresentação do Balanço da Campanha da Beyra Douro Fruits
António Tojal (Beyra Douro Fruits)  

Debate do balanço da Campanha com os participantes

Encerramento

Almoço Livre

Visita a pomares na região

10:00

09:30

10:15

10:35

10:55

11:15

11:40

12:00

12:45

14:30

Apresentação dos resultados de 2018 e 2019 do GO Macfertiqual
Patrícia Almeida (ISA/UL)

Receção dos participantes

Balanço da 
Campanha 
da  Maçã  

2019
28 de novembro 
de 2019
Auditório Municipal 
Padre Bento da Guia
Moimenta da Beira

Data:

Local:

Patrocínio:

Apoio:

Inscrições obrigatórias aqui

Sessão de Abertura : 
Presidente da Câmara de Moimenta da Beira: José Eduardo Ferreira
Representante da Associação de Fruticultores da Beira Távora: Ana Pinto (Coordenadora Geral)
Representante do COTHN-CC: Carmo Martins (Secretária Geral)

https://drive.google.com/open?id=1RW0pWVunuf_S5pdrMZVrhqZVohoi_VqY9g7AnLjrTvE




26 NOV

2019 
Escola Superior
Agrária de Santarém
Edifício de aulas 
Anfiteatro 2, 1ºandar

Patrocínio:Apoio:

09.45 h – Receção dos participantes

10.15 h – Sessão de abertura

10.20 h – HortInf/MaisSolo e a cultura da batata 

                  (Equipa dos projetos) 

10.50 h –  Debate

11.00 h – Pausa

11.20 h – Balanço da campanha da batata de indústria 

                  Ana Ferraz (SIA-Aperitivos)

11.20 h – Balanço da campanha da batata de consumo

                  João Santos (Calcob)

12.00 h – Debate 

12.30 h – Encerramento

Programa: 

Balanço da Campanha da Batata 

Inscreva-se gratuitamente aqui 

https://drive.google.com/open?id=1HTYYSrWitCp4bmqSd8wNU8MynNaK7AUreXhwt20MEw0




Estrada de Leiria, 
2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 
Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  
Sítio: www.cothn.pt

Balanço da 
C a m p a n h a  
da Pêra 2019

11 de dezembro de 2019

Auditório da Câmara
Municipal do Cadaval

Data:

Local:Programa:

Inscrições obrigatórias aqui

Patrocínio:

Apoio:

Receção dos Participantes

Apresentação dos resultados do Go Polimax: 
Promoção e aumento da eficiência da Polinização entomófila 
em macieiras, pereiras e cerejeiras
Rafael Carvalho (COTHN-CC)

Apresentação dos resultados do Go ProtecEstenfilio
Cecília Rego (ISA) e João Azevedo (APAS)

Balanço da campanha da Associação nacional dos produtores 
de Pêra Rocha (ANP)
Joana pereira (ANP)

Discussão do balanço da Campanha com os participantes

Encerramento

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

11:45

12:45

Halyomorpha Halys: uma ameaça à fruticultura nacional
Hugo Gaspar (CFE – Universidade de Coimbra)

https://drive.google.com/open?id=17206s8Ggs9NNyI_wJnLddEIvx380lJqumPOW60JPamE
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