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01. Estratégias de proteção fitossanitária para a produção 
      sustentável da maçã - Dia aberto

Fonte: AFA

A Associação de Fruticultores de Armamar promove já nos próximos dia 19 e 20 de novembro, o Dia 
aberto do GO Estratégia Fito-Maçã. Estes dois dias serão divididos pelas seguintes localidades; dia 19 de 
novembro em Armamar, no Auditório Municipal e dia 20 de novembro em Carrazeda de Ansiães na 
CAECA.

Este Dia aberto contará com apresentações de resultados relacionados com o GO, assim como com 
visitas técnicas aos campos de ensaio.

Conheça o programa em anexo no final deste boletim e inscreva-se.
Todas as inscrições deverão ser feitas através do email: geral@fruticultoresdearmamar.pt

mailto:geral@fruticultoresdearmamar.pt
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02. Balanço de campanha da batata

Fonte: COTHN

Vai-se realizar no próximo dia 26 de novembro, na Escola Superior Agrária de Santarém, mais 
um Balanço de Campanha da Batata, organizado pelo COTHN e pela PORBATATA.

Será uma oportunidade para conhecer o resultado da campanha atual da batata para industria e 
para consumo, assim como informação atualizada sobre os projetos dos Grupos Operacionais 
HortInf e MaisSolo.

As inscrições são gratuitas e obrigatórias para quem pretende participar no Balanço.
Aceda ao programa no final deste boletim e inscreva-se.

Link para as inscrições no .formulário

https://docs.google.com/forms/d/1HTYYSrWitCp4bmqSd8wNU8MynNaK7AUreXhwt20MEw0/edit
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03. Balanço de Campanha da Maçã

Fonte: COTHN

O Balanço de Campanha da Maçã deste ano será realizado no Auditório Municipal Padre Bento da Guia em 
Moimenta da Beira a 28 de novembro.

Todo o programa pode ser consultado em anexo no final deste boletim.

Para todos os interessados, informamos que as inscrições já se encontram abertas através do seguinte 
formulário. As mesmas são gratuitas e obrigatórias.

Subscreva os nosso Boletins Informativos Semanais para estar a par das iniciativas da fileira 
hortofrutícola, bastando para tal enviar um email para  solicitando o mesmo.helder.coelho@cothn.pt

https://drive.google.com/open?id=1RW0pWVunuf_S5pdrMZVrhqZVohoi_VqY9g7AnLjrTvE
mailto:helder.coelho@cothn.pt
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04. 9º Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo

Fonte: ANPM

Relembramos que o 9º Encontro Nacional de produtores de Mirtilo organizado pela Associação Nacional 
de Produtores de Mirtilos (ANPM) e pela Cooperativa Agrícola Agroguarda, conta com a parceria do INIAV, 
I.P. e COTHN-CC e vai decorrer já nos próximos dias 22 e 23 de novembro na cidade da Guarda.

"Na sua 9ª edição, este encontro reflete a dinâmica da fileira do mirtilo, bem como a relevância que tem 
ganho pelo aumento do número de produtores, de área instalada e do consequente impacto social e 
económico no setor agrícola", é possível ler-se no comunicado emitido pela organização. 

"As sessões de trabalho incluem os temas mais relevantes para os produtores de mirtilo, desde a 
fitossanidade, à utilização de mirtilos na área da saúde, aos recursos humanos, à comercialização, ou à 
fisiologia da planta e as suas implicações na cultura". 

Além do círculo de palestras, serão realizadas visitas de campo, sessões de networking e um jantar de 
gala, onde serão entregues prémios das minhas diversas categorias da fileira do mirtilo em Portugal.

Todo o programa e formulário de inscrição na página do evento em: https://encontro.anpm.pt/    

https://encontro.anpm.pt/
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05. “Tecnologia pós-colheita de produtos hortofrutícolas” em 
      foco na Agrária de Coimbra

Fonte: ESAC

A Escola Superior Agrária – Instituto Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC) acolhe no dia 15 de novembro, às 
14h00, no Auditório H1, a palestra "Tecnologia pós-colheita de produtos hortofrutícolas”.
A palestra é realizada no âmbito do Mestrado em Engenharia Alimentar e tem como palestrante Justina 
Franco, docente do Departamento de Ciências Agronómicas da ESAC.
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06. XX Fórum nacional de apicultura

Fonte: FNAP

Integrado na XVIII Feira Nacional do 
Mel, está a ser organizado o XX 
Fórum Nacional de Apicultura, que 
vai decorrer nos dias 22, 23 e 24 de 
novembro de 2019, em Viseu.
Destacamos a programação do dia 
2 3 ,  o n d e  s e r á  f e i t a  u m a 
apresentação sobre polinização, no 
âmbito do GO POLIMAX, a cargo de 
Rafael Carvalho (COTHN-CC).

O Fórum terá lugar no Solar do Vinho 
do Dão. Para mais informações sobre 
inscrições, contacte a .FNAP

http://fnap.pt/
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07. Workshop nacional sobre nemátodes fitoparasitas da batateira

Fonte: INIAV

Vai ter lugar no próximo dia 22 de novembro de 2019 no INIAV, Quinta do Marquês em Oeiras, o 
Workshop nacional sobre nemátodes fitoparasitas da batateira; o nemátode das lesões radiculares, 
Pratylenchus penetrans (projecto PratyTech). 

Pode consultar todo o programa em anexo no final do boletim e inscreva-se gratuitamente.

As inscrições são obrigatórias. Use o .link

http://www.iniav.pt/noticias/workshop-nematodes-fitoparasitas-da-batateira


19 de Novembro – Armamar  ( Auditório Municipal)                       

20 de Novembro – Carrazeda de Ansiães (CAECA)

Líder GO PDR2020 – 101 - 031958

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias pelo mail: geral@fruticultoresdearmamar.pt

09.30h Receção aos participantes

10.00h Enquadramento do Grupo Operacional GO Fito – Maçã

10.20h Apresentação Resultados – Bichado

10.40h Apresentação Resultados – Aranhiço Vermelho

11.00h Pausa para café Visita aos Campos de Ensaio

11.30h Apresentação Resultados – Pedrado

12.00 Debate



26 NOV

2019 
Escola Superior
Agrária de Santarém
Edifício de aulas 
Anfiteatro 2, 1ºandar

Patrocínio:Apoio:

09.45 h – Receção dos participantes

10.15 h – Sessão de abertura

10.20 h – HortInf/MaisSolo e a cultura da batata 

                  (Equipa dos projetos) 

10.50 h –  Debate

11.00 h – Pausa

11.20 h – Balanço da campanha da batata de indústria 

                  Ana Ferraz (SIA-Aperitivos)

11.20 h – Balanço da campanha da batata de consumo

                  João Santos (Calcob)

12.00 h – Debate 

12.30 h – Encerramento

Programa: 

Balanço da Campanha da Batata 

Inscreva-se gratuitamente aqui 

https://drive.google.com/open?id=1HTYYSrWitCp4bmqSd8wNU8MynNaK7AUreXhwt20MEw0




Programa:

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

Halyomorpha Halys: uma ameaça à fruticultura nacional
Hugo Gaspar (CFE – Universidade de Coimbra)

Apresentação dos resultados do GO Estratégias de proteção fitossanitária 
para a produção sustentável da maçã
Professora Isabel Cortez (UTAD)

Apresentação do Balanço da Campanha da Associação de Produtores 
de Maçã de Alcobaça (APMA)
Susana Costa (APMA)

Apresentação do Balanço da Campanha da Beyra Douro Fruits

Debate do balanço da Campanha com os participantes

Encerramento

Almoço Livre

Visita a pomares na região

10:00

09:30

10:15

10:35

10:55

11:15

11:40

12:00

12:45

14:30

Apresentação dos resultados do 2.º ano do GO Macfertiqual
Patrícia Almeida (ISA/UL)

Receção dos participantes

Balanço da 
Campanha 
da  Maçã  

2019
28 de novembro 
de 2019
Auditório Municipal 
Padre Bento da Guia
Moimenta da Beira

Data:

Local:

Patrocínio:

Apoio:

Inscrições obrigatórias aqui

Sessão de Abertura : 
Presidente da Câmara de Moimenta da Beira: José Eduardo Ferreira
Representante da Associação de Fruticultores da Beira Távora: Ana Pinto (Coordenadora Geral)
Representante do COTHN-CC: Carmo Martins (Secretária Geral)

https://drive.google.com/open?id=1RW0pWVunuf_S5pdrMZVrhqZVohoi_VqY9g7AnLjrTvE




Workshop nacional sobre nemátodes fitoparasitas da batateira;  
o nemátode das lesões radiculares, Pratylenchus penetrans 

 (projecto PratyTech) 
 

 
 

INIAV, Quinta do Marquês, Oeiras, 22 de Novembro de 2019 
 

 

Programa 
 
 
09.30     Recepção e entrega de documentação  

10.00     Sessão de abertura (Presidente INIAV + coordenador PratyTech) 

10.15    DGAV, Representante a designar – Planos de prospecção na batateira, com particular destaque para os 
nemátodes de quarentena.  

10.45    DGAV, Representante a designar - Regras a que os laboratórios e outras entidades estão sujeitos para a 
transferência de organismos regulados e na detecção de novos organismos. 

 

11.00  Debate  

 

11.30     Coffee-break  

 

11.45    Eugénia Andrade, INIAV - Laboratórios Europeus de Referência (EURLs), Laboratório Nacional de Referência 
(LNR) e Laboratórios oficiais:  para um diagnóstico uniforme e preciso na União Europeia. 

12.15 Maria João Camacho, NemaINIAV – Situação actual dos nemátodes dos quistos da batateira (NQB) em 
Portugal.       

   

 12.30  Debate  

 

13.00     Almoço (incluído, no INIAV) 

 

14.30 Cláudia Vicente, Jordana Branco, Margarida Espada, Ana Cristina Figueiredo, Manuel Mota, Paulo 
Vieira, NemaLab, ICAAM, Universidade de Évora e CBV, FCUL - Controlo do nemátode das lesões 
radiculares Pratylenchus penetrans: uma abordagem biotecnológica. 

15.00   Pedro Barbosa, Jordana Branco, Cláudia Vicente, Ana Cristina Figueiredo, Manuel Mota, NemaLab, 
ICAAM, Universidade de Évora – Compostos produzidos por plantas para o controlo do nemátode das lesões 
radiculares em batateira. 

15.15   Joana Figueiredo, Joana Cardoso, Luci Conceição, Isabel Abrantes, Paulo Vieira, Ivânia Esteves, 
NEMATO-lab, Universidade de Coimbra – Interação Pratylenchus penetrans-batateira: à descoberta de 
genes alvo para controlo do nemátode das lesões radiculares. 

15.45  Carla Maleita, Ivânia Esteves, Joana Cardoso, Duarte Santos, Olímpia Sobral, Isabel Abrantes, NEMATO-

lab, Universidade de Coimbra – O nemátode-das-galhas radiculares Meloidogyne luci - uma potencial 

ameaça à produção agrícola. 

 

16.00     Coffee-break  

 



16.30  Leidy Rusinque, NemaINIAV - Ferramentas de diagnóstico de nemátodes das galhas radiculares – projecto 
MeloTrop. 

16.45  Alberto Esteban, Jorge Matias, Bayer Crop Science - Inovação em nematodicidas Bayer.  
 

17.00     Debate e conclusões 

17.30     Encerramento 

* 

 

“Controlo do nemátode das lesões radiculares Pratylenchus penetrans: uma abordagem biotecnológica” (PratyTech) 

 

CESAM Lisboa  

 

Apoios:      
 
 
Este trabalho foi financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito 
dos Projetos UID/AGR/00115/2019, PTDC/AGR-PRO/2589/2014 e CESAM UID/AMB/50017/2019. 
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