
262 507 657

www.cothn.pt

Patrocinador oficial:

Ficha Técnica:

Presidente:
Paulo Águas

Design:
Helder Coelho

Textos:
Ana Paula Nunes, 
Maria do Carmo Martins e 
Catarina Ribeiro.

O futuro da agricultura passa pela 
inovação e exportação; pág.: 4

Produtores de milho preocupados com 
decisões políticas que penalizam o 
sector; pág.: 5

Governo vai criar rede nacional de 
estações experimentais; pág.: 3

Agricultura «está a crescer a um ritmo 
que é o dobro do resto da economia»;
pág.: 2

Prémio Google para jovem sul africana 
que criou absorvente com cascas de 
laranja; pág.: 8

Bactérias acéticas para capturar 
Drosófila suzukii ou Drosófila de asa 
manchada; pág.: 6

Associação para defender o sector da 
batata de Portugal; pág.: 7

Boletim informativo semanal 40/16
02 a 08 de Outubro de 2016

Eventos; pág.: 9



Pag. 2
www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 40 

Agricultura «está a crescer a um ritmo que é o dobro do resto da economia»: Voltar

Fonte: Ministério da Agricultura

O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural afirmou que o setor da 
agricultura «está a crescer a um ritmo que é o dobro do resto da economia».

Na conferência do 2.º Roteiro 2020 para a Agricultura Portuguesa, que decorre na 
Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, Luís Capoulas Santos referiu o «bom 
momento» que o setor atravessar, apesar dos «problemas pontuais que sempre 
existem».

O Ministro disse que as exportações continuam «com um ritmo impressionante» num 
setor em que todos os dias «se pula e avança, se investe e inova».

Capoulas Santos afirmou também que, neste momento, Portugal tem mais de 28 mil 
projetos candidatos aos fundos comunitários geridos para a agricultura, sendo que 10 mil 
já estão decididos, o que representa um investimento superior a mil milhões de euros.



Pag. 3
www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 40 

Governo vai criar rede nacional de estações experimentais:
Voltar

«Os Ministérios da Agricultura e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estão a trabalhar 
para a criação de uma rede nacional de estações experimentais, juntando o 
conhecimento dos politécnicos e o património [do Ministério da Agricultura] que foi 
abandonado», disse Luís Medeiros Vieira, secretário de Estado da Agricultura e 
Alimentação.

Segundo a agência Lusa, o responsável sublinhou que este investimento tem como 
objectivo garantir «mais sustentabilidade à área da investigação e apoio aos 
agricultores».

O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, que discursava em Castelo Branco, 
durante a sessão de encerramento do seminário “Novas Dinâmicas Empresariais na 
Agricultura Regional – Oportunidades e Desafios”, promovido pela Associação Empresarial 
da Beira Baixa a 29 de Setembro, reconheceu que «o Ministério da Agricultura 
abandonou muita da experimentação que se fazia».

Fonte: Frutas Legumes e Flores



O futuro da agricultura passa pela inovação e exportação:

Pag. 4
www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 40 

Voltar

No dia 28 de Setembro, no Instituto Superior de Agronomia, debateu-se o futuro da agricultura nacional. 
Um sector mais profissional, mais atento ao mercado e interessado na investigação são algumas das 
características dos empresários agrícolas nacionais, mas há ainda desafios a ultrapassar.

Para Amândio Santos, presidente da PortugalFoods, a exportação deve ser feita sob o nome Portugal. 
«Quando abordamos os mercados externos, temos de ter a capacidade de o fazer sob a marca-chapéu 
Portugal».

Presente no debate “Produtos e produtores: o futuro da agricultura nacional”, a presidente do ISA, Amarilis 
de Varennes, comentou que cada vez as empresas procuram as instituições de ensino e de investigação 
para encontrarem soluções para os seus problemas. A professora declarou que o sector tem de estar 
«satisfeito pelo que já alcançou e ter confiança que vai chegar mais longe».  Sobre a questão da 
investigação, Daniel Campelo, responsável pelo projecto Aromáticas Vivas, proferiu que as universidades e 
institutos públicos de investigação «devem estar ao serviço dos agricultores». Daniel Campelo reconheceu 
ainda que «os agricultores se associam de forma cada vez mais profissional».

Ana Trigo Morais elogiou o Intermarché pela iniciativa que considera ser «um bom exemplo da aproximação 
da distribuição à a produção nacional». A director-geral da Associação Portuguesa de Empresas de 
Distribuição comentou que o desafio do sector está no «comportamento do consumidor, cujos hábitos de 
consumo mudam muito rápido», por vezes a uma velocidade que a agricultura tem dificuldade de 
acompanhar. Para Ana Trigo Morais «o caminho do futuro passar por um consumo mais responsável e o 
sector de tem caminhar nesse sentido».

João Machado, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, falou sobre alguns dos problemas 
que assolam a agricultura nacional, nomeadamente aqueles relacionados com «licenciamento da 
actividade, tecnológicos e laborais». Sobre esta última questão, João Machado afirmou que «se queremos 
que a agricultura cresça temos de ter mão-de-obra». A concluir, disse que, apesar dos problemas, «temos 
muita potencialidade de desenvolvimento».

Luís Medeiros Vieira, secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, salientou que «a agricultura está 
mais profissional, mais inovadora e mais orientada para o mercado. Esta é a fórmula que está na base da 
agricultura de hoje, que é também um investimento em conhecimento e inovação». O responsável concluiu 
que «temos de continuar a apostar na internacionalização do sector agro-alimentar e na abertura de novos 
mercados».

Fonte: Frutas Legumes e Flores
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Voltar

A ANPROMIS manifestou ao Ministro da Agricultura, preocupação com a proposta da 
Comissão Europeia que permitirá a importação de milho a direito zero, no período de 
comercialização do milho português. Por outro lado, vê com muita apreensão a proposta 
de reprogramação do PDR2020 que prevê a eliminação da majoração aos agricultores 
associados de Organizações de Produtores nos investimentos nas explorações agrícolas.

«Num momento tão conturbado para a produção nacional de milho, julgamos 
extremamente grave que seja autorizada a entrada de milho a direito zero, durante o 
período em que decorre a comercialização da produção nacional (Agosto a Novembro)», 
afirmou José Luís Lopes, presidente da Anpromis. Portugal importa por ano 500.000 
toneladas de milho.

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, prometeu abordar este assunto durante a 
vista a Portugal do Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan, procurando uma 
«equidade entre a posição dos produtores e da indústria transformadora».

As declarações foram proferidas durante a assinatura do protocolo de constituição do 
InovMilho - Centro Nacional de Competências das Culturas do Milho e Sorgo, na Estação 
Experimental António Teixeira, em Coruche. Este Centro é uma parceria da Anpromis 
com o INIAV, a Câmara Municipal de Coruche, e 33 outras entidades públicas e privadas 
do sector agrícola, com vista à investigação e transferência de conhecimento sobre estas 
culturas.

Nos últimos anos, o sector do milho sofreu um enorme avanço tecnológico, desde a 
produção, à secagem e armazenagem, em resposta às exigências de qualidade da 
indústria transformadora. Este trabalho aconteceu em grande parte por via do esforço 
das Organizações de Produtores (OP).

Leia o resto da notícia no link: 
http://www.agrozapp.pt/noticia/produtores-de-milho-preocupados-com-decisao-politicas-
que-penalizam-o-sector

Fonte: Agrozapp
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A Drosophila suzukii, habitualmente chamada de drosófila de asa manchada, é uma 
mosca do vinagre que infesta os frutos em alturas próximas da colheita, quando se 
encontram em pleno estado de maturação.

Algumas espécies de bactérias acéticas (AAB), que são bactérias que produzem ácido 
acético, desempenham um papel importante no metabolismo e na fisiologia de 
Drosophila suzukii e, em alguns casos, proporcionam benefícios aos seus hospedeiros.

A Drosophila suzukii pode hospedar uma série de bactérias acéticas, tal como outras 
espécies de Drosophila. Entomologistas da Universidade de Turim têm estudado a 
possibilidade de utilizar algumas estirpes de BAA para produzir substâncias voláteis que 
possam atrair a Drosófila.

A D. suzukii mostra preferência por algumas estirpes de bactérias. Os investigadores 
referem que os resultados indicam que as que foram isoladas da D. suzukii têm o 
potencial de fornecer substâncias que poderiam ser exploradas para desenvolver 
abordagens de controlo sustentáveis, baseadas em capturas massivas.

Voltar

Fonte: Agrozapp
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A Porbatata – Associação da Batata de Portugal foi oficialmente constituída a 28 de 
Setembro, em assembleia-geral realizada na Lourinhã. Esta entidade conta com 23 
empresas fundadoras e pretende «dar uma voz única e activa ao sector», refere-se em 
comunicado.

A associação «ambiciona representar os interesses da batata de Portugal, abraçando toda 
a cadeia de valor, desde a produção à comercialização, sobretudo na promoção do 
consumo, incluindo associados desde a produção da batata de semente, à indústria, até 
à comercialização». Nos órgãos sociais, o presidente da mesa da assembleia-geral é José 
Burnay (Campotec), o presidente da direcção é António Gomes (Louricoop) e o 
presidente do conselho fiscal é Jorge Neves (Agromais).

São vários os objectivos da Porbatata: «conquistar peso e relevância (angariando, 
continuamente, novos sócios); promover a batata como um alimento diferenciado, 
saudável, elevando as características únicas da batata nacional; representar os seus 
interesses ao nível nacional e internacional, defendendo as empresas, procurando libertar 
estrangulamentos que interfiram com a sua competitividade e sustentabilidade; 
monitorizar, compilar, produzir e difundir informação relevante nomeadamente de 
carácter produtivo, comercial e de mercado; promover o consumo interno e a 
exportação; potenciar sinergias com outras organizações do sector agro-alimentar».

Esta associação salienta ainda no comunicado que existe «uma oportunidade, que 
começa, logo, no mercado interno»: «o grau de aprovisionamento de batata em Portugal, 
apesar de ter vindo a aumentar, ainda é insuficiente para responder às necessidades de 
consumo – Portugal produz apenas cerca de 45% do que consome».

Voltar

Fonte: Frutas Legumes e Flores
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Voltar

Com o projeto “No More Thirsty Crops” (qualquer coisa como “O fim das plantações com 
sede”), a jovem sul africana Kiara Nirghin conquistou o prémio “Impacto Comunitário”, 
atribuído na feira anual Google Ciência, na Califórnia. Aos 16 anos, Kiara criou um 
superabsorvente com cascas de laranja, arrecadando assim uma bolsa de estudo de 45 
mil euros.

“O produto é totalmente biodegradável, de baixo custo e as suas propriedades permitem 
reter melhor a água do que os polímeros superabsorventes comercializados. Os únicos 
recursos envolvidos na conceção da ‘mistura de cascas de laranja’ foram eletricidade e 
tempo, nenhum equipamento ou materiais especiais foram requeridos”, referiu Nirghin na 
sua candidatura.

A criação do superabsorvente natural surgiu numa tentativa de resposta às 
consequências da seca que afetam o seu país, a pior desde 1982.

A jovem sul africana demorou dois meses a desenvolver o projeto, tendo recorrido para 
tal ao resíduos da fruta usada na indústria. Descobriu que a casca de laranja contém 
64% de polissacáridos, tornando-as potenciais polímeros. Através de luz ultravioleta, 
calor e pelo natural proveniente do abacate cozeu as cascas de laranja. Após 45 dias 
descobriu que a mistura absorve 76,1% mais água do que os superabsorventes 
atualmente utilizados na agricultura que, ao contrário da sua mistura de cascas de 
laranja, não são biodegradáveis.

A vencedora declarou esperar que a sua criação ajude agricultores de todo o mundo a 
pouparem dinheiro e a salvarem as suas plantações.

O prémio “Impacto Comunitário” distingue a melhor proposta apresentada por jovens do 
Médio Oriente e África, com idades entre os 13 e os 18 anos.

Fonte: Agrozapp
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Voltar

Fruit Attraction, Madrid.

Terminou o certame Fruit Attraction na capital Espanhola. O Cothn esteve presente no espaço da Portugal Fresh de onde foi possível realizar alguns 
contactos com vista ao estabelecimento de parcerias e sinergias futuras.

Na próxima edição deste boletim, faremos uma apresentação mais alargada do certame.


