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O COTHN marca mais um vez presença na edição deste ano da Frutos 2018, a Feira Nacional de 
Hortofruticultura das Caldas da Rainha. Estamos presentes no espaço institucional do certame, em 
conjunto com a APMA, ANP e  AIHO. 
Foi também organizada a Sessão Temática do passado dia 22 sobre a temática da Inovação e 
Sustentabilidade na agricultura com a Moderação da Mª do Carmo Martins do COTHN onde foram 
apresentados os Go´s:
              Optimal (Miguel Leão/INIAV)
              ProtecEstenfilio (Delia Fialho/ Frutus)
              MaisSolo (Elsa Valério/ESAS)
A sessão terminou com a exposição sobre o Roteiro de inovação. 

A Feira dos Frutos decorre de 17 a 26 de agosto. 
Venha visitar-nos.
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Relembramos  que a edição de 2018 da Agroglobal terá início no dia 5 de setembro. O COTHN estará 
presente no Stand conjunto da Portugal Fresh e apresentará um seminário no dia 7 de setembro com 
a seguinte temática:

Desafios e Inovação

Moderação: COTHN

15: 00 h - CompetitiveSouthBerries: técnicas culturais inovadoras para o alargamento da época de 
produção de pequenos frutos (Pedro Brás de Oliveira / INIAV)

16: 00 h - Melhoria da proteção na cultura do brócolo contra mosca-da-couve e alternariose (Maria 
do Céu Godinho / ESAS)
 
16:15 h – Apresentação do “Manual técnico sobre a cultura da couve-brócolo: melhoria da proteção 
contra mosca-da-couve e alternariose” (António Mexia / ISA)

17: 00 h - Encerramento

A entrada é livre.

Fonte: COTHN
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03 . Dia aberto GO Figo Produção

Vai ter lugar no dia 15 de setembro em Torres Novas, o 1º dia aberto do Grupo Operacional GOFIGO 
Produção. As inscrições já se encontram abertas para todos os interessados.
Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

Inscreva-se já aqui.

Fonte: COTHN
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www.cothn.pt voltar ao índice Pág.: 5

Relembramos que vai decorrer já no próximo dia 4 a 7 de setembro no INIAV em Oeiras, o XIV 
encontro do grupo de trabalho da Organização Internacional para a Luta Biológica. 
Este encontro vai reunir investigadores e técnicos de todo o mundo sobre a temática do "Controlo de
pragas em estufas mediterrânicas aliado aos desafios das alterações climáticas e a novas espécies
invasoras", e vai incluir apresentações orais e visitas técnicas.

Toda a informação do evento e inscrições na página:
https://xiv-iobc-wprs.webnode.pt/

Fonte: COTHN
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São cerca de 6,35 milhões de euros de investimento em 59 regadios, cujos projectos de recuperação 
foram já aprovados pelo Ministro da Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas 
Santos.
Abrangendo uma área superior a 1.800 hectares de regadio, estes projectos e situam-se 
maioritariamente nas regiões Norte e Centro do País, distribuídos por 32 concelhos em 8 distritos. 
Com a recuperação destes regadios serão beneficiadas cerca de 3.700 explorações agrícolas, refere 
uma nota de imprensa do Gabinete de Capoulas Santos.
Estes 59 projectos de recuperação complementam o Programa Nacional de Regadios, que prevê um 
investimento global de 534 milhões de euros até 2022 na criação de mais 49 mil hectares e na 
reabilitação de 41 mil hectares de regadio, que vão criar 10.500 postos de trabalho permanentes.

Beneficiar sobretudo a pequena agricultura familiar
Os projectos agora aprovados beneficiam sobretudo a pequena agricultura familiar, “que o Governo 
pretende discriminar positivamente, de acordo com uma estratégia de apoio ao sector que se 
traduza na valorização da actividade e na consequente melhoria de rendimento para este 
segmento”, explica o ministro Luís Capoulas Santos.
“Faz parte de um projecto mais amplo de valorização dos territórios e da actividade agrícola, 
tornando-a mais produtiva e mais competitiva, nomeadamente através do uso mais eficiente da 
água”, acrescenta o titular da pasta da Agricultura.

Para o ministro, “estamos a falar de estruturas que se encontram degradadas, nas quais não foi feito 
qualquer investimento de melhoria ao longo de décadas e nas quais importa investir para aproveitar 
todo o potencial destas regiões e dos recursos hídricos disponíveis”.

Capoulas Santos acrescenta que “numa altura em que o País tem de se adaptar às alterações 
climáticas, usando de forma eficiente o recurso água, constituindo reservas para enfrentar tempos 
de escassez, é preciso fazer este investimento que, estou certo, será muito bem recebido pelos 
agricultores”.

05 . Capoulas Santos aprova mais 59 projectos de regadio no valor de 6,35 M€
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A DGAV informa que foram assinados novos planos (acordos) fitossanitários entre a DGAV e a 
SENASICA (autoridade fitossanitária mexicana) para exportação de pêra e maçã portuguesas para o 
México.
 
Nestes novos planos fitossanitários foi eliminada a obrigatoriedade da presença no território 
português de inspetores mexicanos da Oficina de Verificacion en Origen (OVO) (a custos dos 
exportadores nacionais) dado ter sido aceite pela SENASICA a delegação dos atos de inspeção 
fitossanitária nas autoridades portuguesas em seguimento da proposta apresentada pela DGAV 
àquela autoridade.
 
Até à data foram apenas assinados os planos  renegociados relativos à abordagem «tratamento pelo 
frio», estando ainda em finalização a revisão  dos planos baseados numa abordagem de sistemas.
 
Para os planos já assinados, mantêm-se na essência as exigências fitossanitárias anteriormente já 
fixadas, sendo de realçar para além da eliminação de todas as referencias à intervenção da OVO, a 
eliminação no plano da maçã, da obrigatoriedade de realizar um plano especifico de controlo para 
Disaphis planaginea e a alteração para ambas as frutas das Declarações Adicionais que devem 
constar nos certificados Fitossanitários.

Consulte os planos em anexo no final deste boletim.

Fonte: Dgav
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Programa

Inscreva-se já, clique aqui

15 SET 2018

Torres Novas
Adofreire

(Dordia)

Coordenadas:

39º31'18.52''N
  8º34'01.04''O

Dia aberto 

GOFIGO
Produção

09h00 - Recepção aos participantes.

09h30 - Abertura com o Presidente Câmara Torres Novas. 
               (Pedro Ferreira, a confirmar)

09h45 - O que é o projecto GoFigoProdução? 
               (Michele Rosa – Rosagro - Sociedade Agrícola, Lda.)

10h00 - O que se está a fazer para melhorar a qualidade do Figo Preto de Torres Novas. 
               (Rui de Sousa – INIAV, I.P./ENFVN)

10h15 - Para que serve a análise de solos e de folhas das figueiras? 
               (Cristina Oliveira – ISA)

10h30 - Como se analisa a qualidade do figo, caso prático. 
               (Claudia Sanchez – INIAV, I.P./ENFVN)

11h00 - Intervalo - café

11h15 - A qualificação do Figo Preto de Torres Novas – um caminho em construção. 
               (Ana Soeiro – Qualifica oriGIn Portugal)

11h30 - Como pode a Paladin contribuir para o reconhecimento e valorização do Figo Preto de  
               Torres Novas? (Olga Matias – Mendes Gonçalves).

12h00 - Debate / Questões.

12h00 - Degustação.  

Apoio:

Coordenação: Parceiros:

CASAL DOS CARDOS
SOCIEDADE 

AGRÍCOLA, LDA

https://drive.google.com/open?id=1G7JCQneH4RnPkIVCkOSk2LaGpRKaBSx5ws16nYOBRko
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