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O Decreto-lei nº 35/2017, referente à aplicação de produtos fitofarmacêuticos em espaços públicos e que vem 
alterar algumas disposições da Lei nº 26/2013.

Neste âmbito e embora existam algumas excepções, não é permitido aplicar produtos fitofarmacêuticos:

  * NOS JARDINS INFANTIS, NOS JARDINS E PARQUES URBANOS DE PROXIMIDADE E PARQUES DE 
CAMPISMO.
  * NOS HOSPITAIS E NOUTRO LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE, BEM COMO NAS 
ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA IDOSOS.
  * NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, EXCEPTO NOS QUE SE DEDICAM À FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS.
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O Crédito Agrícola, em parceria com a INOVISA, lançaram, na 50.ª edição da AGRO – Feira Internacional da 
Agricultura, Pecuária e Alimentação, a 4.ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola.

Dividido em cinco categorias, quatro delas – Cereais; Floresta; Hortofruticultura e Produção animal – destinam-
se exclusivamente à participação de entidades/empresas.
A categoria “Inovação em Colaboração” foi pensada para projetos de inovação promovidos por mais do que uma 
entidade e, ao contrário das anteriores, requer a participação nos Ateliers de Inovação.
Os Ateliers de Inovação irão realizar-se durante o primeiro semestre do ano, em quatro regiões do país, 
permitindo aos participantes adquirir e praticar ferramentas e boas práticas ao nível da estruturação e 
implementação dos seus projetos.
Será ainda atribuído um prémio de reconhecimento a uma entidade (empresário individual, Sociedade, 
Associação, Fundação, Organização não-governamental, Entidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, 
organismo da Administração pública) ou projeto submetido por Associado(s) do Crédito Agrícola que se 
destaque dos demais.

A análise dos projetos terá como base três critérios: grau de inovação, potencial de mercado e a 
sustentabilidade. Os vencedores de cada categoria receberão cinco mil euros.
Com o Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola pretende-se contribuir para a disseminação da 
cultura de empreendedorismo e inovação nos setores agrícola, agroindustrial e florestal em Portugal.
As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 24 de julho, sendo os resultados comunicados no final do 
ano, em cerimónia a realizar em Lisboa.

Os interessados devem consultar toda a informação em www.premioinovacao.pt

Índice

Abertas candidaturas para a 4.ª edição do 
“Prémio Empreendedorismo e Inovação 
Crédito Agrícola”

Fonte: Agrotec
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Foi publicado ontem (dia 27 de Março) em diário da república o despacho numero 2513/2017 que cria a Rede Nacional 
de Experimentação e Investigação Agrária e Animal, Rexia2, iniciativa conjunta dos ministérios da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, da Economia, do Ambiente e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
A Rexia2 é constituída pelas seguintes entidades :
a) Os Institutos Politécnicos com ensino agrário: Instituto Politécnicode Beja, Instituto Politécnico de Bragança, Instituto 
Politécnico de Castelo Branco, Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnico 
de Santarém, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Instituto Politécnico de Viseu;
b) O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV, I. P.);
c) O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.);
d) As Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) do Norte,do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do 
Algarve.

A Rexia2 tem como missão promover o desenvolvimento de uma rede de quintas experimentais a nível nacional, 
juntamente com atividades de investigação e desenvolvimento experimental baseado na prática, em estreita 
articulação com o ensino e a aprendizagem, orientadas para a valorização dos produtos agrícolas nacionais e para a 
inovação empresarial, nomeadamente nos seguintes domínios:

a) Gestão sustentável de sistemas agroflorestais;
b) Desenvolvimento e gestão sustentável de sistemas agrícolas tradicionais;
c) Sustentabilidade da produção agrícola de regadio;
d) Qualidade, autenticidade e rastreabilidade de produtos alimentares de elevado valor acrescentado;
e) Conservação e valorização do património genético nacional;
f) Planeamento, produção e gestão sustentável de espaços florestais;
g) Participação no Sistema Nacional de Avisos;

No mesmo diário da republica é ainda publicado o despacho numero 2514/2017 que cria a rede de cooperação 
científica e tecnológica para a investigação
e experimentação da vinha e do vinho, denominada «Rede de Investigação e Experimentação da Vinha e do Vinho do 
Douro, Riev2», e o despacho numero 2515/2017 que cria a rede de cooperação científica e tecnológica para a 
experimentação agrícola no Alentejo, denominada “Alentejo AGROnet: Alentejo Agricultural Research and Extension 
Network”.

Índice
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Há otimismo na produção de batata!

As V Jornadas Técnicas da Batata, à semelhança das anteriores, tiveram como objetivo promover um espaço de 
debate, capaz de contribuir para o lançamento de novas estratégias de inovação, competitividade para a 
modernização, organização e desenvolvimento da fileira batata. Com muito agrado vimos criado uma 
organização nacional dedicada à batata.

Depois do sucesso alcançado nas anteriores Jornadas, o evento deste ano foi mais um marco demonstrativo da 
importância da cultura da batata no panorama agrícola nacional, comprovado pela presença de 130 
participantes e pelo interesse das apresentações.

Queremos destacar aquelas que assumimos como as principais conclusões destas V Jornadas da batata:

1.Foi sentida por todos a necessidade de desenvolver tarefas que venham a contribuir para a maior organização 
do sector produtivo da batata;

2.A discussão e partilha de informação sobre matérias relacionadas com o sector devem ter uma continuidade e 
planos de acão específicos.

Com a criação da Porbatata foi possível juntar incluídos todos os agentes, nomeadamente OP; Empresas de 
exportação e importação; Empresas de distribuição; Empresas de importação de batata-de-semente; Escolas 
Agrárias; DGAV, INIAV; GPP; (DGADR); Direções Regionais de Agricultura e Pescas) e Universidades.

Para terminar, acreditamos que estas Jornadas contribuíram e promoveram uma vez mais um debate muito 
positivo sobre a atual situação do setor em Portugal.

Índice

Fonte: COTHN

V Jornadas Técnicas da Batata
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ÍndicePortuguese AgroFood Cluster reconhecido 
publicamente
2ª edição do curso de formação GlobalG.A.P.

A 2ª edição da formação GlobalG.A.P. (v_5.0): inicial vai decorrer nos próximos dias 20 e 21 de Abril de 2017 nas 
instalações do COTHN em Alcobaça.

Conheça o conteúdo e mais informações sobre esta ação de formação em anexo no final deste boletim.

As inscrições são feitas através do formulário:

Qualquer questão ou dúvida, contacte ana.paula@cothn.pt

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ETVusN108cAeFvpiUAsZ48-
JxLxJAD4Ux7nFSh6w6VD6mw/viewform?c=0&w=1
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Vai ter lugar no próximo mês de julho, em Bucareste, o IX Simpósio Internacional 
do pêssego.

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

ÍndiceEventos (continuação):

IX International Peach Symposium

organized under the auspices of the ISHS and the Romanian Society of 
Horticulturists (SRH) at the University of Agronomic Sciences and
Veterinary Medicine of Bucharest, Faculty of Horticulture

Location
Bucure?ti, Romania

Begin date End date
July 2, 2017 July 6, 2017

Convener
Prof. Dr. Florin Stanica 

Website: http://peach2017.com Email: contact@peach2017.com 

Groups involved
-Section Pome and Stone Fruits
Workgroup Peach Culture



Formação 2017

Oferta Formativa assegurada
pela:

GLOBALG.A.P. (v_5.0): inicial
16 horas

20 e 21 de Abril de 2017 no COTHN em Alcobaça

Objetivos:
No final da ação os formandos devem ser capazes utilizar e aplicar os documentos 
normativos do GLOBALG.A.P. para apoiar a implementação do GLOBALG.A.P. IFA em 
explorações hortofrutícolas, para os produtos hortofrutícolas obterem a certificação.

Conteúdos:
- Apresentação do Referencial GLOBALG.A.P. IFA
- Âmbito do Referencial e Documentos Normativos
- O Regulamento Geral GLOBALG.A.P.
- Principais novidades da versão 5.
- O Processo de certificação GLOBALG.A.P.
- Âmbito e objectivos de uma avaliação de riscos- Âmbito e objectivos de uma avaliação de riscos
- Avaliações de risco requeridas pelo GLOBALG.A.P.
- Os guias do GLOBALG.A.P. para avaliações de risco e metodologia a aplicar
- Pontos de Controlo e Critérios de Cumprimento – Módulos aplicáveis a Frutas e Legumes
- Listas de verificação aplicáveis

Destinatários:
O curso destina-se a agrónomos e técnicos de produção agrícola que exercem ou pretendem 
exercer funções práticas de apoio à implementação do referencial GLOBALG.A.P. IFA em 
explorações hortofrutícolas e que irão realizar as autoavaliações ou as inspeções internas 
requeridas pelo referencial.

Enquadramento:
A segurança alimentar é uma preocupação crescente de todos os intervenientes da cadeia 
alimentar. O referencial GLOBALG.A.P. é um referencial de boas práticas agrícolas, reconhecido 
mundialmente, e uma garantia de segurança e sustentabilidade e, como tal, um factor de 
competitividade para as empresas e empresários agrícolas num mercado cada vez mais 
globalizado. Para implementação do GLOBALG.A.P. os técnicos necessitam de conhecimentos 
específicos. O referencial GLOBALG.A.P. está sujeito a revisões periódicas com objectivo de específicos. O referencial GLOBALG.A.P. está sujeito a revisões periódicas com objectivo de 
melhoria contínua. Em Julho 2015 entrou em vigor a versão 5.0 do GLOBALG.A.P e, como tal, 
os técnicos beneficiarão do conhecimento sobre as respectivas actualizações.

Sócio: 165€
Não Sócio: 220€

Para qualquer dúvida ou questão em relação às ações de formação contacte: ana.paula@cothn.pt
Deverá efetuar a inscrição no link: https://goo.gl/forms/Dkbsyzj8hdcq1a7r2

O custo de inscrição acresce IVA 
e inclui coffee-break e almoço.

2ª Edição



The themes for the IX International Peach 
Symposium are:

• Genetics and Breeding
• Botany and Physiology
• Biotechnology
• Propagation and Nursery Practices
• Rootstocks
• Planting systems and Orchard Management 
• Plant protection 
• Postharvest Physiology
• Postharvest Management
• Product Development
• Marketing and Value chains

We are delighted to invite you to the 
IX International Peach Symposium, held under 
the auspices of the International Society for 
Horticultural Sciences (ISHS) and the Romanian 
Society of Horticulturists (SRH) at the University 
of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine 
of Bucharest, Faculty of Horticulture, between 
2 July and 6 July 2017 in București, Romania.
 
The Symposium will be comprised of plenary 
sessions, discipline focused sessions, workshops, 
and poster session and sponsors display where 
delegates can formally present, promote and 
discuss their work and products with other 
delegates. 

The event will include an optional one day 
technical tour (July 5) at the Research Institute for 
Fruit Growing Pitești-Mărăcineni.

A Post Symposium Tour will be organized in some 
major peach production areas in Constanţa region 
and Danube Delta.

We look forward to meeting you in București in 
July 2017!

IX International Peach Symposium



Location 
București, (Romania)

Begin date  End date
July 2, 2017 July 6, 2017

Hashtag
#peach2017 

Deadline abstract submission
February 15, 2017

Deadline fulltext submission
July 2, 2017

Convener
Prof. Dr. Florin Stănică
 
University of Agronomic Sciences and 
Veterinary Medicine
Faculty of Horticulture

B-dul Mărăști, 59, Sector 1
011464 – București, Romania

+4 0722 641 795
+4 021 318 2888 

flstanica@yahoo.co.uk 

Website 
http://peach2017.com

Email 
contact@peach2017.com 

Groups involved 
Section Pome and Stone Fruits
Workgroup Peach Culture

IX International Peach Symposium
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