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01. Preparação e Contingência UE-Reino Unido: Readiness Notices 
      (Material de Reprodução Vegetal; Restrições à Importação/
      Exportação)

Fonte: DGAV

Enviamos para vosso conhecimento e divulgação os recentes avisos de preparação para o final 
do período transitório a 31 de dezembro, relativos a Material de Reprodução Vegetal e a 
Proibições e Restrições à Importação/Exportação, os quais poderão ser consultados nas 
seguintes ligações:
1 – Material de Reprodução Vegetal 
2 – Proibições e Restrições à Importação/ Exportação

O conjunto dos avisos de preparação já publicados pode ser consultado na seguinte ligação:
Https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-
partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/plant_reproductive_material_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/import_and_export_licences_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period
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02. COTHN-CC promove espaço dedicado à Fruticultura na 
      AgroGlobal em 2021 

Fonte: COTHN

Na Agroglobal, adiada para 6, 7 e 8 de julho de 2021, o COTHN-CC irá disponibilizar um espaço 
para empresas que tenham produtos ou serviços especializados na área da fruticultura.
 
Se é uma empresa com serviços específicos para a fruticultura, fale connosco. 

Para além de haver um espaço para exposição, o COTHN irá dinamizar um pequeno auditório 
dentro do stand para apresentações, que poderá igualmente ser utilizados pelos expositores do 
stand. Paralelamente o COTHN-CC está a desenvolver um conjunto de iniciativas que vão desde 
pequenos workshops, até demonstrações em campo. 

Consideramos que o programa que estamos a desenvolver vai ser bastante atrativo para o 
sector da fruticultura, pelo que será uma vantagem para as empresas com serviços e produtos 
destinados a esta fileira, poderem estar juntas neste espaço.
 
Para mais informações contacte: carmo@cothn.pt

2021

Espaço 
Fruticultura

#EstouNaAGROGLOBAL

Esteja também na AGROGLOBAL com o COTHN

mailto:carmo@cothn.pt
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03. Plataforma PromoLocal - Promoção na Zona Oeste

A CEIFAcoop ( está a apoiar a divulgação desta plataforma. É uma https://www.ceifacoop.pt/) 
plataforma gratuita onde os produtores podem divulgar os seus produtos, e os consumidores 
entrarão diretamente em contacto com os produtores para fazerem as encomendas. É uma 
forma de promover também o comercio de proximidade e dar um impulso nesta fase de 
pandemia em que muitas vezes não é fácil para os pequenos produtores escoarem os seus 
produtos.
A Plataforma é  “PromoLocal”,  disponibilizada pela associação Growgreen Food 
( ). A iniciativa pretende combater as fragilidades https://growgreenfoodassociation.com/
sentidas pelos pequenos e médios produtores do setor agroalimentar que neste momento estão 
em situações muito fragilizadas e têm  sérias dificuldades no escoamento dos seus produtos.

Na PromoLocal,
a) qualquer produtor pode divulgar, todos os produtos que resultam da sua atividade e chegar 
junto de um público cada vez mais preocupado em garantir a economia local, consumir 
produtos frescos e saudáveis e ajudar na manutenção de postos de trabalho. A informação 
sobre os produtores locais e os seus produtos é disponibilizada on-line e pode ser pesquisada de 
acordo com as necessidades dos consumidores.
b) Os pequenos comerciantes inserem na plataforma as necessidades em falta, quer de 
produto, quer de quantidade e o produtor que melhor servir essa necessidade entra em contato 
direto com o comerciante.
Desta forma e através de um click aproxima-se o consumidor do produtor o produtor do 
comerciante, promovendo a valorização de produtos saudáveis e estimulando a economia  
regional e nacional.
Para se inscrever basta aceder ao site e fazer a sua inscrição: 
https://growgreenfoodassociation.com/inscricoes/.

Fonte: CEIFA

https://www.ceifacoop.pt/
https://growgreenfoodassociation.com/
https://growgreenfoodassociation.com/inscricoes/
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04. III Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais 
      adiado para 28 a 30 SETEMBRO 2021

Como consequência do impacte da pandemia provocada pelo Covid -19, a nível nacional e 
mundial, e seguindo as recomendações da restrição de reuniões presenciais que envolvam 
aglomeração de massas, evitando assim, riscos para a saúde pública, a Comissão Organizadora 
do III Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais-CNPAM, por precaução, resolveu  
adiar a realização do colóquio de setembro de 2020  para setembro de 2021. 
A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) em colaboração com a Escola Superior Agrária 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB/ESA) e o Centro de Biotecnologia de Plantas da 
Beira Interior (CBP-BI), irá realizar o III Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais 
(CNPAM2021), de 28 de setembro a 30 de setembro de 2021, em Castelo Branco, Portugal.
Na sequência das edições anteriores, em 1996 em Vilamoura e em 2007 no Parque Nacional 
Peneda-Gerês, é oportuno, que se efetue a atualização e análise da evolução do setor que 
envolve a produção, seleção, melhoramento, biotecnologia, transformação e utilização das PAM 
a nível nacional e ibérico (resultado de constantes parcerias raianas) e cujo aumento do 
conhecimento e de produtores tem sido notório no nosso País.
Este Colóquio pretende juntar técnicos, investigadores, estudantes, produtores, industriais e 
demais agentes da fileira, contribuindo para a atualização de dados sobre o setor e a partilha de 
conhecimentos sobre as potencialidades desta flora tão diversificada e extremamente rica que 
possuímos, para além, das condições edafoclimáticas nacionais que potenciam produtos de 
elevada qualidade.

Local do evento: Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Quinta da 
Senhora de Mércules, 6000-909 Castelo Branco.
Datas: 28 a 30 de setembro de 2021
Website: https://aphorticultura.pt/cnpam2021/

Fonte: APH

https://aphorticultura.pt/cnpam2021/
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05. Beneficiários do PDR 2020 sem projectos encerrados e 
      documentação em falta devem enviar todos os documentos 
      até 31 de Maio

Fonte: Agricultura e Mar Atual

A Autoridade de Gestão do PDR 2020 enviou um email a todos os beneficiários que não têm os seus 
projectos encerrados e que ainda têm condicionantes associadas ao termo de aceitação por cumprir. E 
solicita o envio, com urgência, de documentação que o IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas considera em falta.
A CAP — Confederação dos Agricultores de Portugal pediu esclarecimentos à Autoridade de Gestão do 
PDR 2020 e “recomenda a todos os beneficiários que enviem estas informações até 31 de Maio, por forma 
a evitar problemas futuros com os seus pedidos de pagamento”.
Em resposta à Confederação, a Autoridade de Gestão explica que o mail “pretende alertar todos os 
beneficiários, cujos projectos careçam de apresentação futura de licenças/autorizações/pareceres, que 
devem solicitar a instrução dos mesmos junto das entidades competentes (ex: Agências Portuguesa do 
Ambiente, Direcções Regionais de Agricultura, Comissões de Coordenação de Desenvolvimento 
Regional, Câmaras Municipais, etc.) o mais rapidamente possível, para evitar atrasos futuros na 
submissão de pedidos de pagamento, por falta destes documentos”.

“Documentos realmente importantes”
Para os responsáveis pela gestão do PDR 2020, “os documentos realmente importantes a carregar no 
sistema são as cópias de pedido de emissão das licenças/autorizações/pareceres, com o objectivo da 
AGPDR 2020 poder solicitar, junto da entidade competente, que seja dada prioridade à emissão destas 
licenças/autorizações/pareceres”.

“Adicionalmente, mas sem carácter obrigatório, os beneficiários que já tenham na sua posse os 
documentos finais (licenciamento/autorização/parecer) e que ainda não os tenham incluído num pedido 
de pagamento, podem também proceder à submissão dos mesmos”, acrescenta a Autoridade de Gestão 
em resposta à CAP.

Os beneficiários que já tenham os documentos finais na sua posse, e que já os tenham apresentado em 
pedidos de pagamento anteriores, não precisam de realizar qualquer procedimento.
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06. Webinar: Conferência sobre Monda em Fruteiras

Fonte: COTHN

No passado dia 19 de Maio, teve lugar o webinar sobre monda em fruteiras (maçãs), 
organizada no âmbito das Conferencias da Feira Frutos das Caldas da Rainha, que contou 
com a partilha de conhecimentos de um especialista em monda química do IRTA, Dr. Luís 
Ansi.  Poderá ter acesso à gravação do webinar em: https://youtu.be/BhRJ5Ydpffo 

Neste webinar o Senhor Vereador da Câmara das Caldas da Rainha, Hugo Oliveira fez o 
enquadramento das Conferências Frutos na Feira dos Frutos das Caldas da Rainha, como 
um evento técnico que se realizam ao longo do ano. Este ano não se podendo realizar a 
Feira, pelas contingências associadas à pandemia COVID-19, esta não deixará de deixar a 
sua marca, através da realização de um encontro técnico/cientifico de âmbito nacional no 
terceiro trimestre de 2020.

O COTHN-CC aproveita para voltar a referir, que brevemente divulgaremos outros 
webinares, por isso estejam atentos às nossas divulgações.

https://youtu.be/BhRJ5Ydpffo
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AGROGLOBAL	adiada	para	6,	7	e	8	de	Julho	de	2021	
 
INEVITÁVEL	O	ADIAMENTO	DA	AGROGLOBAL	

Queríamos mesmo fazer a Agroglobal na data prevista. A crise atual é muito relevante para o setor 
agrícola e a Agroglobal poderia ser um momento de relançamento empresarial e um espaço de debate 
para muitas questões que nos preocupam. 

Esperámos até ser possível que chegasse uma notícia de esperança que pudesse trazer normalidade à 
vida das pessoas e das empresas. 

Infelizmente para todos, os receios e as limitações mantêm-se e, nesse contexto, a atitude de muitas 
empresas e visitantes é de dúvida e hesitação relativamente a uma presença na Agroglobal, tendo em 
conta que esta é preparada com antecedência. 

A Agroglobal é dinâmica, movimenta muitas pessoas tem muito contacto, muitas reuniões. Tem 
restauração, seminários e transportes. Tem visitantes e expositores que viajam do estrangeiro. À data 
de hoje, ninguém pode garantir que haverá condições de segurança para a realizar e até que teria 
cobertura legal. 

Assim sendo, na melhor das hipóteses teríamos uma Agroglobal em forte “perda”, frustrando a 
expetativa dos expositores que fizeram deste evento uma referência na atividade agrícola nacional e 
não só. 

O adiamento era assim inevitável. Mas já temos nova data: 6,	7	e	8	de	Julho	de	2021 e, como sempre, 
lá os esperamos no local habitual. 

Não deixaremos no entanto de assinalar, pelos meios possíveis, a data prevista em Setembro. 

A organização 

 

Siga‐nos	em	http://www.agroglobal.pt/blog			ou	nas	redes	sociais 
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