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01. Alterações ao DL 86/2010 - Inspeção periódica de 
      pulverizadores

Alterações ao DL 86/2010 de 15 julho - Regime de inspeções obrigatórias para 
equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos autorizados para uso 
profissional.

No passado dia 29/09/2020 foi publicado em Diário da República o DL 78/2020 que vem 
introduzir uma série de alterações a um conjunto significativo de documentos legislativos que 
se encontravam em vigor. Estas alterações são relativas a sementes e materiais de propagação 
vegetal, regras para a comercialização de batata de consumo, e também o regime legal que 
enquadra a inspeção periódica obrigatória de pulverizadores.

No que respeita a esta última a grande alteração verifica-se ao nível das isenções, que até agora 
previa que estavam isentos equipamentos de pulverização manual de inspeção periódica 
obrigatória (exceto aqueles que possuíssem barra de pulverização superior a 3 metros) e 
equipamentos que não se destinavam à aplicação por pulverização, e que agora só 
especificamente os pulverizadores de dorso de aplicação manual mantêm essa isenção (Artigo 
4º, n.º1 - republicado).

Disponibilizamos em anexo o DL 78/2020 de 29 de setembro ( ), que pode ser consultado aqui
onde sublinhamos para mais fácil consulta, os conteúdos relativos às alterações introduzida, 
sendo que entre a página 159 e 166 pode ser consultada a republicação do DL 86/2010 já com 
todas as alterações do novo DL.

Fonte: Diário da República

https://drive.google.com/file/d/1Px59hXAyaDISAEXqDosvFjEIVmBNb99u/view?usp=sharing
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02. Inquérito: Está satisfeito com os serviços da Direcção-Geral de 
      Alimentação e Veterinária?

A DGAV — Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária lançou um “Questionário de Satisfação 
para o Público Externo” com o propósito da melhoria contínua dos serviços prestados.

O seu preenchimento não levará mais do que 3 minutos e as respostas deverão ser submetidas 
até ao dia 31 de Outubro de 2020.

“A sua opinião é importante para conseguirmos melhorar”, garante a Direcção-Geral de 
Alimentação e Veterinária.

Pode responder ao questionário .aqui

A DGAV — Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária tem por missão a definição, execução e 
avaliação das políticas de segurança alimentar, de protecção animal e de sanidade animal, 
protecção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções de autoridade sanitária 
veterinária e fitossanitária nacional, de autoridade nacional para os medicamentos veterinários 
e de autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar.

A DGAV é um serviço central da administração directa do Estado, dotado de autonomia 
administrativa e integrado no Ministério que tutela o sector agro pecuário. As suas 
competências respeitam à saúde e protecção animal; regulamentação e coordenação do 
controlo alimentar; e sanidade vegetal e fitossanidade.

Fonte: Agricultura e Mar Atual

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNnPFTGkfhrpPv9nUxmYChIW5T83smHR17AN0OUisVewug-A/viewform
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No dia 10 de dezembro decorrerá o Congresso de Fruticultura da Feira Frutos 2020 “Inovação 
e estratégia para a fruticultura nacional”. Este evento, dedicado à fruticultura, tem como 
objetivo promover um espaço de apresentação, de divulgação científica e tecnológica e de 
debate, contribuindo para o lançamento de novas estratégias de inovação e competitividade, 
indispensáveis para a modernização e o desenvolvimento da fruticultura no futuro, ajudando a 
promover um setor agrícola mais sustentável e resiliente.

O Congresso Frutos 2020, além de contar com um painel de oradores nacionais e internacionais 
de reconhecido mérito, constituirá uma oportunidade única para demonstração e divulgação 
dos trabalhos e resultados obtidos no âmbito dos grupos operacionais, que em muito 
contribuem para mitigar os problemas da fruticultura e abrir caminhos para o desenvolvimento 
sustentável da mesma.

Brevemente será disponibilizada mais informação.

Esteja atento às nossas redes sociais e newsletters.

Fonte: COTHN
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01. Prolongamento da data para a submissão de ideias no 
      programa LL2FRESH

Foi prolongado até dia 11 de Outubro a data para a submissão de ideias no programa 
LL2FRESH. 

LL2FRESH é um programa de co-criação online que visa a otimização do prazo de validade dos 
alimentos. O programa busca soluções inovadoras para promover o desenvolvimento de 
cadeias de valor inovadoras, novas soluções de embalagem, métodos de tratamento de 
alimentos e aditivos de última geração. Num esforço para encontrar soluções sustentáveis   para 
otimizar a vida útil dos alimentos, convidamos Empreendedores / Investigadores / Start Ups 
emergentes que trabalham em projetos transformadores para participarem de um programa 
europeu de co-criação.

Para mais informaçoes consulte o site do programa em:  https://ll2fresh1.webnode.pt/

Fonte: COTHN

https://ll2fresh1.webnode.pt/
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