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Fonte: COTHN

Ainda se pode inscrever na ação de demonstração do Grupo Operacional MaisSolo, coordenado 
pelo COTHN e com a colaboração do INIAV, ESAS e as entidades Agromais, Torriba e Fertiprado 
que se vai realizar no próximo dia 27 deste mês.

Conheça os mais recentes resultados deste projeto, apresentados diretamente nos campos 
experimentais da Herdade Quinta do Manique e S. João de Brito.

Esta ação de demonstração conta com o apoio da Sipcam.

Conheça o programa em detalhe em anexo no final deste boletim e .inscreva-se

01. Ação de demonstração do GO MaisSolo

https://docs.google.com/forms/d/1EcDpZtQ3rw39_s4T9I1i7yVKg1SFH1AdNopwMFBBlD4/edit
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02. Workshop “Bioregiões: uma estratégia integrada de 
     desenvolvimento dos territórios rurais”

A Associação da Bio-Região de S. Pedro do Sul (ABRE) e o Politécnico de Viseu (PV) informam 
que no dia 18 de Fevereiro às 14.30h, vai-se realizar o Workshop “Bioregiões: uma estratégia 
integrada de desenvolvimento dos territórios rurais” a decorrer na Escola Superior Agrária do 
Politécnico de Viseu, onde se pretende reunir agentes de diversos sectores para uma reflexão 
participada e um contributo para a discussão e co-construção do “Manual das Bioregiões”, que 
tem como objectivo  orientar e informar territórios portugueses interessados em aderir à Rede 
Internacional das Bioregiões e/ou aos Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial 
(SIPAM), quanto à correta implementação, operacionalização e monitorização do modelo de 
desenvolvimento preconizado.

Poderá aceder ao programa em:
http://www.rederural.gov.pt/images/FolhasInformativas/FOTOS_DIV_FI/FI-88-jan-
2020/programa_novo2.pdf 

Inscreva-se em:
https://docs.google.com/forms/d/1NTvFo6XBzFFMJxIrfvIB7qkTqIO9CEgkcVJolqwWsXY/viewf
orm?edit_requested=true

Este workshop decorre no âmbito do projeto “Bioregiões: uma estratégia integrada de 
desenvolvimento dos territórios rurais”, dinamizado pela parceria Centro Municipal de Cultura e 
Desenvolvimento de Idanha-a-Nova (CMCD), Associação Portuguesa de Agricultura Biológica 
(AGROBIO), Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e Associação para 
a Cooperação e o Desenvolvimento (ACTUAR), financiada pelo programa de desenvolvimento 
rural 2014-2020.

Fonte: ABRE

http://www.rederural.gov.pt/images/FolhasInformativas/FOTOS_DIV_FI/FI-88-jan-2020/programa_novo2.pdf
http://www.rederural.gov.pt/images/FolhasInformativas/FOTOS_DIV_FI/FI-88-jan-2020/programa_novo2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1NTvFo6XBzFFMJxIrfvIB7qkTqIO9CEgkcVJolqwWsXY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1NTvFo6XBzFFMJxIrfvIB7qkTqIO9CEgkcVJolqwWsXY/viewform?edit_requested=true
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03. Seminário "As maiores ameaças fitossanitárias aos citrinos"

A cultura dos citrinos depara-se com vários problemas fitossanitários de controlo cada vez mais 
difícil. Existem contudo novas ameaças fitossanitárias muito graves, que são mal conhecidas 
por grande parte dos citricultores.

No próximo dia 20 de fevereiro pelas 14 horas, no auditório da Direção Regional de Agricultura, 
a AlgarOrange, em colaboração com a Universidade do Algarve e a DRAP Algarve, vai realizar 
um seminário em que serão apresentadas “as maiores ameaças fitossanitárias aos citrinos”.

As inscrições poderão ser feitas por e-mail:  (geral@algarorange.com)
Ou telefone (932 250 554). Conheça o programa em anexo no final deste boletim.

Fonte: DRAPAlg

mailto:(geral@algarorange.com)
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Fonte: Dinheiro Vivo

04. Laranjas do Algarve ‘falam’ alemão. Lidl começa a exportar 
      para este mercado

Nos últimos 5 anos, o Lidl comprou 41,5 mil toneladas de citrinos certificados IGP, sendo um dos 
principais compradores deste tipo de produto.
As laranjas e citrinos do Algarve são a nova exportação do Lidl Portugal para as lojas da cadeia 
na Alemanha, adiantou Pierre Silva, diretor de Frutas & Legumes do Lidl Portugal, ao Dinheiro 
Vivo. Desde ontem que há citrinos algarvios a ‘falar’ alemão nas lojas do retalhista alimentar.

A entrada dos citrinos algarvios na rota de exportação da cadeia alimentar há muito vinha a ser 
estudada. Na edição do ano passado da Fruit Logistica, a maior feira de fruta e legumes em 
Berlim, o Lidl admitia mesmo que estava a analisar introduzir quatro novos produtos 
hortofrutícolas no lote dos comprados aos produtores nacionais e enviados para as lojas da 
cadeia nos vários mercados onde está presente.

Atualmente, de Portugal seguem para o mercado externo frutos como pera-rocha, frutos 
vermelhos ou maçã de Alcobaça. Só em 2018, a cadeia colocou 15 mil toneladas de frutas e 
legumes nacionais (+13%) em supermercados Lidl na Alemanha, Áustria, Espanha, Irlanda, 
Luxemburgo, Reino Unido e Polónia.
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Fonte: Tecnoalimentar

05. Dados relativos ao comércio internacional mostram aumento 
      das exportações agroalimentares

Em 2019, o comércio internacional do total de produtos alimentares e bebidas registou um 
acréscimo nas exportações de 2,4% em relação ao ano anterior.
O complexo agroalimentar verificou um aumento das exportações de 6,9 mil milhões de euros 
para 7,1 mil milhões de euros. As importações registaram um acréscimo inferior, situado nos 
2,1% - 10,6 mil milhões de euros para 10,8 mil milhões de euros.

Os principais produtos responsáveis pela evolução positiva das exportações do complexo 
agroflorestal foram as frutas, que registam mais 58,4 milhões de euros, de destacar os frutos de 
pequena baga, com mais 31,1 milhões de euros;as bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, com 
mais de 53,8 milhões de euros; as hortícolas, com mais de 37,6 milhões de euros; e 
preparações à base de cereais, que registaram um acréscimo de 27,1%.

No conjunto do ano de 2019, o total das exportações e das importações de bens aumentou 
3,6% e 6,6%, respetivamente (+5,1% e +8,1% em 2018), tendo o défice da balança comercial 
de bens aumentado 2 842 milhões de euros.

No entanto, comparando dezembro de 2019 com o mesmo mês do ano anterior, as exportações 
e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +5,4% e +1,2%, 
respetivamente.



Patrocinio: Apoio:

09:45  Encontro dos participantes na Agromais Plus

10:30   Visita aos campos piloto:

            Soc. Agrícola S. João de Brito (coordenadas: 39º 24' 31''N  8º 27' 8''O) e Herdade Quinta do 

            Manique (coordenadas: 38º59'4.85''N  8º52'37.64''W) - Susete Matos (Agromais) e Lurdes 

            Almeida (Torriba)

 

        Enquadramento  GO MaisSolo
             Ana Paula Nunes (COTHN)

Apresentação dos resultados obtidos: 

        As espécies mais adequadas às cultura de cobertura para o sistema produtivo do Ribatejo 
             Ana Barradas e João Pedro Pereira (Fertiprado)

        Caracterização físico-química dos solos e nutrientes imobilizados pelas culturas de cobertura
           Artur Amaral (ESAS) 
        Nemátodes como indicadores biológicos da qualidade do solo   
             Mª Lurdes Inácio (INIAV, I.P.), Leidy Rusinque (INIAV, I.P.), M. João Camacho (INIAV, I.P.)

        Indicadores microbiológicos (micorrizas, rizóbios, bactérias solubilizadoras de fósforo, atividade enzimática 

        do solo)  Pablo Pereira (INIAV, I.P.), Isabel Videira e Castro (INIAV, I.P), Paula Fareleira (INIAV, I.P.)

          Biodiversidade de artrópodes de solo
            Elsa Valério (ESAS), Mª do Céu Godinho (ESAS), Rosa Coelho (ESAS)

13:00   Encerramento

Agromais Plus

Golegã
Ponto de encontro
 

9:45
 

Dia aberto / Ação de Demonstração

27 FEV 2020

Inscrições até dia 24 aqui!

Programa

https://drive.google.com/open?id=1EcDpZtQ3rw39_s4T9I1i7yVKg1SFH1AdNopwMFBBlD4
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