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01.  Ação de capacitação em hortofruticultura; Pragas chave: 
      espécies, biologia e proteção da cultura

Fonte: COTHN

Inserido no âmbito da operação CCHortoFruti9 vai ser realizada uma ação de capacitação em 
hortofruticultura; Pragas chave: espécies, biologia e proteção da cultura, com uma carga 
horária total de 52 horas, tendo como objetivo dotar os participantes de conhecimentos sobre a 
àrea da monitorização, tomada de decisão e meios de luta alternativos para as principais pragas 
nas fileiras da hortofruticultura. 

Esta ação vai decorrer de 15 de outubro a 21 de novembro de 2019 e será realizada na Escola 
Superior Agrária de Santarém.

A ação vai ser gratuita e as inscrições serão limitada a 15 participantes. A seleção será feita por 
ordem de inscrição.

Toda a documentação será disponibilizada através de link aos inscritos (para o email indicado no 
formulário de inscrição) alguns dias antes do inicio da ação.

O programa, horários e o link para inscrições pode ser consultado aqui.

https://www.cothn.pt/publicfiles/dykratqzdy7ghx0k4cosv7aqrggjup8wf6gm3eyw.pdf
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02.  Balanço de Campanha das Prunóideas

Fonte: COTHN

O Balanço de Campanha das Prunóideas, vai ter lugar no próximo dia 25 de outubro na Escola 
Agrícola Profissional da Lageosa em Belmonte.

Programa:

09.00h – Receção dos Participantes
                 Painel 1 – Cancro das prunóideas
09.30h – Impacto do cancro bacteriano das prunóideas na presente campanha – (AAPIM)
09.50h – Realização das prospeções e recolha de amostras na região – Joaquim Almeida (DRAPC)
10.10h – Cancros Bacterianos identificados em Prunus spp. em Portugal – Leonor Cruz (INIAV, I.P.) 
10.30h – Debate e intervalo
                 Painel 2 – Workshop balanço da campanha
11.00h – Balanço da campanha na Cerfundão
11.20h – Balanço da campanha na Quinta dos Lamaçais
11.40h – Balanço fitossanitário – (AAPIM e APPIZÊZERE)
12.00h – Debate
12.30h – Encerramento

Aceda ao formulário de inscrições no programa em anexo no final deste boletim.

Balanço da Campanha 
das Prunóideas 2019

25 de outubro de 2019
Escola Agrícola Profissional da 

Lageosa (Belmonte)

Data:

Local:

Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  Sítio: www.cothn.pt
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03.  Workshop: o nemátode das lesões radiculares, 
       Pratylenchus penetrans

Fonte: UE

No próximo dia 22 de Novembro irá realizar-se no INIAV um workshop sob o tema em epígrafe, 
actividade integrante do projecto FCT “PratyTech” (Controlo do nemátode das lesões 
radiculares Pratylenchus penetrans: uma abordagem biotecnológica). 

O projecto, coordenado pela Universidade de Évora (NemaLab-ICAAM), contou com a 
participação de colegas da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa (FCUL).

Consulte em anexo, no final deste boletim, o resumo do projecto, que terminará a 30 de 
Novembro. 
Embora tendo como cultura central a batateira 
(https://pdfs.semanticscholar.org/9c02/f9e0c15508875effdef772c716eec6011d3a.pdf ) 
trata-se de um nemátode que constitui uma séria ameaça a diversas outras culturas 
hortícolas, assim como a outras culturas diversas (p.ex. floricultura).

O encontro pretende demonstrar os resultados obtidos neste projecto, e de que forma poderá 
contribuir para o controlo deste importante patogénio, e auxiliar os agricultores portugueses.

Embora o encontro se centre neste importante nemátode fitoparasita pretende-se alargar o 
âmbito da reunião a outros problemas nematológicos (ex.: Meloidogyne e Globodera), assim 
como a uma discussão aberta a questões mais gerais de fitossanidade do sector da batata.

O workshop irá decorrer no dia 22 de Novembro, em sala a confirmar no INIAV. Haverá dois 
“coffee breaks” e um intervalo para almoço. 

https://pdfs.semanticscholar.org/9c02/f9e0c15508875effdef772c716eec6011d3a.pdf
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04. 9º Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo

O 9º Encontro Nacional de produtores de Mirtilo organizado pela Cooperativa Agro-Pecuária do Concelho 
da Guarda – AgroGuarda e a Associação Nacional de Produtores de Mirtilos (ANPM) conta com a parceria 
do INIAV, I.P. e COTHN-CC. e decorrerá nos dias 22 e 23 de novembro na cidade da Guarda.

Para mais informação deverá visitar https://encontro.anpm.pt/    

Fonte: INIAV

https://encontro.anpm.pt/


7
regressar
ao índice

05. Formação Executiva Mini-MBA - D. Dinis Business School 

A Formação Executiva Mini-MBA é um programa que tem como principal objetivo proporcionar 
uma visão abrangente e integrada da empresa.
Focando áreas centrais da gestão moderna e fornecendo ferramentas científicas de topo, esta 
formação conta com um corpo docente altamente qualificado que fornecerá, de forma prática, 
as competências necessárias à melhoria de desempenho.

Detalhes da formação:
Início: 26 de outubro
Duração: 91h
Candidaturas: Até dia 11 de outubro

Mais informações aqui.

 

Fonte: D. Dinis Business School

https://www.ddinisbschool.com/cursos/mini-mba?utm_source=parceiros&utm_campaign=parceiros


Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  Sítio: www.cothn.pt

Balanço da Campanha 
das Prunóideas 2019

25 de outubro de 2019
Escola Agrícola Profissional da 

Lageosa (Belmonte)

Data:

Local:

Programa:

Patrocínio:

09.00h – Receção dos Participantes
                Painel 1 – Cancro das prunóideas
09.30h – Impacto do cancro bacteriano das prunóideas na presente campanha – (AAPIM)
09.50h – Realização das prospeções e recolha de amostras na região – Joaquim Almeida (DRAPC)
10.10h – Cancros Bacterianos identificados em Prunus spp. em Portugal – Leonor Cruz (INIAV, I.P.) 
10.30h – Debate e intervalo
                Painel 2 – Workshop balanço da campanha
11.00h – Balanço da campanha na Cerfundão
11.20h – Balanço da campanha na Quinta dos Lamaçais
11.40h – Balanço fitossanitário – (AAPIM e APPIZÊZERE)
12.00h – Debate
12.30h – Encerramento

Inscrições obrigatórias aqui

Apoio:

https://drive.google.com/open?id=1r6UZVQfkiL79ZtUnKNKObUps7eFwf8u85poOjSAJ1SA




 

 
 

 

Os nemátodes fitoparasitas são responsáveis por grandes perdas em diversas culturas que chegam 
a atingir 118 milhares de milhões de dólares/ano. Em termos de impacto económico, os nemátodes 
das lesões radiculares (NLR), Pratylenchus spp. estão em 3º lugar, o que está diretamente 
relacionado com o número de plantas hospedeiras, mais de 400 espécies vegetais (culturas 
agrícolas importantes, ornamentais, e árvores de fruto, incluindo frutos secos). Prospecções 
efetuadas em Portugal revelaram a presença de algumas espécies de Pratylenchus associadas a 
culturas importantes. Recentemente, quatro espécies de NLR foram isoladas e identificadas a partir 
de amostras de raízes de batateira, colhidas nas principais regiões produtoras de batata em 
Portugal.  
 
A espécie mais abundante foi Pratylenchus penetrans seguida de P. neglectus, P. crenatus e P. 
thornei, tendo estas últimas sido encontradas pela primeira vez associadas a esta cultura no nosso 
país. Além destas espécies de NLR, uma nova espécie de Pratylenchus, associada a danos severos 
na produção de bolbos florais (p. ex. Amaryllis), foi detetada em várias estufas em Portugal, o que 
reforça a dimensão da ameaça que estas espécies constituem para a agricultura e floricultura. A 
resistência a Pratylenchus spp. é muito limitada, uma vez que apenas alguns loci têm sido ligados 
à resistência/tolerância a algumas espécies de NLR. As estratégias de controlo utilizando compostos 
químicos estão limitadas pela legislação em vigor. A maioria dos nematicidas não são específicos, 
são altamente tóxicos, e constituem uma forte ameaça para o ecossistema solo, água potável, bem 
como à saúde humana.  
 
Presentemente, uma das áreas de investigação mais relevante é a identificação de genes do 
patogénio relacionados com metabolismo e parasitismo, em que o seu silenciamento através do 
RNA de interferência (RNAi), promova efeitos letais ou inibidores do seu desenvolvimento. Alguns 
dos resultados promissores no controlo de patogénios fitoparasitas, através de silenciamento de 
genes via RNAi, incluem bactérias, fungos, oomicetas, insetos, e nemátodes, principalmente o 
nemátode-dasgalhas- radiculares (Meloidogyne spp.) e o nemátode-dos quistos (Globodera e 
Heterodera spp.). Apesar do silenciamento de genes, usando a tecnologia RNAi, já ter sido 
demonstrado em algumas espécies de Pratylenchus, apenas alguns genes foram testados, o que 
reflete a necessidade de estudos mais alargados em relação a este grupo de fitoparasitas tão 
importante.  
 
O objectivo principal deste projeto é identificar genes que codifiquem proteínas em P. penetrans 
que possam ser utilizados como novos alvos para o desenvolvimento de estratégias de controlo 
mais específicas e eficientes. Os transcriptomas globais envolvendo o parasita-hospedeiro 
constituem uma ferramenta excelente para fornecer uma visão integrada do diálogo molecular 
estabelecido entre o patogénio e o hospedeiro e, em última análise, para a identificação das 
principais vias moleculares e genes individuais envolvidos nessa interação.  
 
Neste contexto, o projeto envolve a implementação de abordagens biotecnológicas para o 
melhoramento de plantas, utilizando dados de “mRNA-seq Illumina” para a identificação de novos 
genes-alvo e da tecnologia de silenciamento via RNAi para estudar a sua ação como potencial 
nematicida.  
 



Um outro aspeto relevante da proposta PratyTech é conhecer o perfil de expressão genética do 
hospedeiro e as alterações celulares que ocorrem após a infeção da batateira com P. penetrans, 
podendo providenciar informações importantes sobre os mecanismos moleculares envolvidos nesta 
cultura economicamente importante. A longo prazo, o nosso objetivo é desenvolver metodologias 
alternativas e inovadoras que permitam a obtenção de culturas resistentes ao NLR para serem 
aplicadas a culturas agrícolas (horticultura, floricultura e pomares), importantes não só em Portugal, 
mas também em outras partes da Europa e do Mundo onde P. penetrans tenha impacto económico 
relevante. 
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