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Os estatutos do COTHN-CC foram homologados pelo Senhor Secretário de estado da Agricultura e 
Alimentação, Dr.º Luís Medeiros Vieira,  no dia 24 de Julho de 2018. A partir desta data o COTHN-CC 
passa a ter o estatuto de Centro de Competências para a hortofruticultura. Esta homologação vem 
reconhecer o trabalho que o COTHN tem desenvolvido em prol da promoção do conhecimento e 
inovação na fileira hortofrutícola. 
Os Centros de Competências têm como objetivo juntar os principias stakeholders nacionais de uma 
determinada área e trabalhar no desenvolvimento de uma agenda de inovação. 
Como o COTHN agrega no universo dos seus associados os principais grupos de interesse da fileira 
hortofrutícola para a área da inovação, foi possível ajustar os seus estatutos de forma a criar um 
concelho de estratégia e inovação, da qual fazem parte a Portugalfresh, PortugalFoods, INIAV, 
Universidade de Coimbra, representantes da produção frutícola e hortícola, que ficará responsável 
por envolver outras entidades e desenvolver a agenda de investigação para a fileira hortofrutícola
Pretende-se que esta agenda oriente as políticas de investigação a fim de se poder atingir os 
objetivos e metas que a fileira identifique como prioritárias médio e longo prazo.

Fonte: COTHN
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A Direção Geral de Alimentação e Veterinária pede todo o cuidado para quem vai de férias a países 
como França, Itália ou Espanha, e que não tragam plantas, quando muito, fotografias das plantas. Há 
uma razão para isto, há uma bactéria para a qual não há cura e afeta 300 espécies de plantas. 
Declarações de Ana Paula Carvalho, da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, de Eduardo 
Oliveira e Sousa, presidente da CAP.

Oiça o podcast da TSF no link aqui.

Fonte: dgav
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03 .Sessões Temáticas na Feira dos Frutos 2018

Apresentamos aqui o calendário das sessões temáticas que vão decorrer na Casa dos Barcos dentro 
do Parque D.Carlos I durante o evento da Feira dos Frutos 2018 nas Caldas da Rainha.
Serão 8 sessões ao todo, abordando temáticas de interesse para a fileira hortofrutícola nacional 
assim como de interesse para o grande público.

Fonte: COTHN
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04 .Datas para a submissão de resumos e comunicações no 
       4.º Simpósio Nacional de Fruticultura

Irá ter lugar nos próximos dias 29 e 30 de Novembro de 2018 na Universidade do Algarve em Faro, o 
4.º Simpósio Nacional de Fruticultura organizado pela APH e COTHN, MeditBio, DRAP Algarve e 
ainda com o apoio da IAAS Portugal.

As datas para a submissão de resumos para comunicações são as seguintes:

Mais informações presentes na página do Simpósio em: https://iv-snfruticultura.webnode.pt/ 

Fonte: COTHN
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