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01. Dia aberto do GO Polimax cancelado.

Fonte: COTHN

O dia aberto do Grupo Operacional Polimax previsto para o próximo dia 16 de março, na Póvoa 
da Atalaia, Fundão, está cancelado. O mesmo se deve à presente situação relacionada com o 
COVID-19.

Esteja atento aos nossos canais de informação. Qualquer alteração ou possível realização em 
nova data será comunicada através das nossas newsletters, Boletins e portal COTHN em 
www.cothn.pt

Cancelado
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02. Dia Aberto “Investigação em Apicultura” – adiado

Fonte: RRN

No âmbito das medidas preventivas relativas ao Coronavírus Covid-19, nomeadamente as 
recomendações da Direcção-Geral da Saúde para eventos públicos, a organização do evento 
decidiu adiar o Dia Aberto “Investigação em Apicultura”, que ia ter lugar no próximo dia 27 de 
março em Bragança, para data a definir.
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03. Segundo Fórum de Modernização da Agricultura em 2020
      adiado

No seguimento do nosso planeamento das actividades conducentes à próxima sessão do Fórum 
a ter lugar em Alcobaça vimos por este meio e por motivos de força maior dado o surto relativo 
ao processo COVID-19, cancelar e adiar este seminário, pelo que solicitamos a vossa 
compreensão.
 
Oportunamente iremos divulgar e convidá-los à participação na nova sessão.

As nossas mais sinceras desculpas.

Fonte: Agropress
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04. Workshop GRASP & Cadeia de Custódia adiado

Fonte: COTHN

Devido às contingência provocadas pelo COVID-19, o COTHN decidiu adiar a realização deste 
Workshop para uma nova data a anunciar oportunamente.
A todos os que manifestaram o interesse em participar através da inscrição no workshop, 
daremos prioridade assim que for possível voltar a reabrir as inscrições.

Obrigado desde já pela compreensão.
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05. 1ª Conferência Frutos 2020, sobre a Monda em fruteiras, 
      adiada para data a anunciar.

Fonte: Gabinete de eventos da CMCR

Vimos por este meio informar que a 1ª Conferência Frutos 2020, sobre a Monda em fruteiras, a 
realizar-se dia 23 de Março, no auditório da CIM Oeste, foi adiada, com nova data a confirmar 
mais tarde.
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06. Semana hortícola do oeste adiada para maio

Fonte: AIHO / COTHN

SEMANAª

MAIO 2020
DATA A ANUNCIAR

8 DO OESTE
HORTÍCOLA

Quartel dos Bombeiros 
Voluntários da Lourinhã
Rua Vale Geões 123

LOURINHÃ

A Semana Hortícola do Oeste, promovida pela AHIO com a colaboração do COTHN, que 
habitualmente se realiza durante o mês de abril, será este ano realizada em maio, em data a 
anunciar.

Esta alteração deve-se naturalmente à contigencia atual provocada pelo COVID-19.
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07. Apresentação da Estratégia Nacional para a Fileira 
     Hortofrutícola

Fonte: COTHN

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA 
A FILEIRA HORTOFRUTÍCOLA

Outubro 2019

No passado dia 2 de Março o COTHN-CC (Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional 
– Centro de Competências), a FNOP (Federação Nacional das Organizações de Produtores de 
Frutas e Hortícolas) e a Portugal Fresh (Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e 
Flores de Portugal), apresentaram à Senhora Ministra da Agricultura, Dr.ª Maria do Céu 
Albuquerque e ao Senhor Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
Eng.º Nuno Russo, o documento da Estratégia Nacional para a Fileira Hortofrutícola.

No inico da reunião como nota prévia, foram apresentados alguns aspetos diferenciadores da 
fileira hortofrutícola, nomeadamente o facto de ser uma das fileiras mais dinâmicas em termos 
das exportações, destacando assim o seu contributo para a economia do pai. Foi ainda 
mencionado que a fileira Hortofrutícola é, também, aquela que mais aproveita os investimentos 
para aumento da capacidade produtiva e inovação, que é bem patente pelo elevado nível 
tecnológico que as organizações de produtores nacionais apresentam, nomeadamente ao nível 
da utilização dos recursos naturais, do qual se destaca o uso eficiente da água. A finalizar foi 
ainda destacado o contributo que a fileira pode ter para o aumento da qualidade deste recurso.

O documento foi muito bem acolhido pela Senhora Ministra que referiu que a estratégia do 
Ministério se revê em muitos dos aspetos no documento apresentado. A finalizar a reunião foi 
reforçada a importância que as organizações de produtores, assim como o associativismo, têm 
para o aumento da competitividade do sector, para a comercialização, a disponibilidade da água 
e os instrumentos financeiros. Estes aspetos são aliás os pilares da estratégia apresentada.

Leia a nota na integra no portal do COTHN em www.cothn.pt

www.cothn.pt
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