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 “Votem. Não se demitam de um direito que 
é vosso, dando mais poder a outros do que 
aquele que devem ter”
Marcelo Rebelo de Sousa – Presidente da 
República
Mensagem de Ano Novo
RTP 1, 01/01/2019

“Se um acordo [Brexit] é impossível, e 
ninguém quer um cenário sem acordo, quem 
terá finalmente a coragem de dizer qual é a 
única solução possível?”
Donald Tusk - Presidente do Conselho 
Europeu
Jornal i, 17/01/2019

“O Diabo não veio, mas isto está por 
arames”
Daniel Bessa – Economista
Observador, 21/01/2019

“O Holoceno chegou ao fim. Acabou-se o 
Jardim do Edén”
David Attenborough - Naturalista britânico 
22/1/2019, Expresso online

 “No ano passado, por esta altura, estávamos 
autenticamente com a corda na garganta, 
com o país todo em seca extrema. 
Precisamos de ter um grupo de trabalho 
permanente e multidisciplinar que vá 
percebendo o que é este fenómeno das 
alterações climáticas”
Eduardo Oliveira e Sousa – Presidente da CAP
Jornal i, 23/01/2019

No dia 3 de Janeiro foi comunicado à Direção Gerral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV)  o primeiro resultado positivo 
de Xylella fastidiosa em Portugal, encontrado num canteiro 
de lavanda em Vila Nova de Gaia, tendo o resultado sido 
confirmado pelo Laboratório de Referência Francês (ANSES).

Considerando que a Xylella tem várias subespécies, a 
estirpe encontrada no norte do país foi identificada como 
sendo da subespécie multiplex, a qual está associada, na 
União Europeia, a 58 espécies/géneros de plantas, entre os 
quais se destacam a amendoeira, a cerejeira, a ameixeira, a 
oliveira, o sobreiro, a figueira, para além de muitas plantas 
ornamentais da flora espontânea.

A deteção deste primeiro caso ocorreu na sequência 
de uma operação de recolha de amostras numa sebe 
de Lavandula dentata no jardim do Zoo de Santo 
Inácio, levada a cabo pelos serviços oficiais, no âmbito 
do Programa de Prospeção Nacional. Estes serviços 
confirmaram, entretanto, a presença da bactéria noutras 
plantas de lavanda plantadas no mesmo jardim.

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAPN) determinou a destruição de todas as plantas de 
lavanda presentes na zona infetada, bem como de plantas 
de outras espécies hospedeiras da subespécie multiplex, 
antes mesmo de serem conhecidos os resultados das 
análises.

Face a esta realidade foi estabelecida uma “Área 
Demarcada” que compreende a “Zona Infetada” e uma 
“Zona Tampão” circundante de 5 quilómetros de raio. A 
Zona Demarcada inclui os concelhos de Vila Nova de 
Gaia e Gondomar:

Vila Nova de Gaia/Freguesias: Vilar de Andorinho, 
Serzedo e Perozinho, Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
Pedroso e Seixezelo, Oliveira do Douro, Mafamude e 
Vilar do Paraíso, Canelas e Avintes.

Gondomar/Freguesias: Foz do Sousa e Covelo, 
Fânzeres e São Pedro da Cova, São Cosme, Valbom e 
Jovim. 

Considerando os prejuízos potencialmente causados 
pela Xylella, a DGAV encontra-se a acompanhar de perto 
esta ameaça e apela a todos os particulares e profissionais 
para que colaborarem com os serviços oficiais, tendo em 
vista a erradicação do foco agora detetado, nomeadamente 
no que se refere ao escrupuloso cumprimento das restrições 
ao movimento de plantas a partir da Zona Demarcada e 
na imediata informação às DRAP da região em causa, de 
qualquer sintomatologia suspeita.

A bactéria da Xylella fastidiosa tem várias subsespécies 
identificadas e afecta um elevado número de espécies de 
plantas na América do Norte, América do Sul e Ásia. 
Na Europa, a subsespécie pauca foi confirmada no sul 
de Itália em 2013, tendo devastado uma extensa área de 
olival e afetado diversas ornamentais. Desde 2015 que 
têm sido detetadas diferentes subsespécies da bactéria em 
França, Espanha e Itália, quer em ornamentais quer em 
variedades agrícolas. 

O Plano de Contingência para Xylella fastidiosa e seus 
vetores, emitido em Junho de 2016, pode ser consultado 
em www.dgav.pt

NOTÍCIAS
Xylella fastidiosa
encontrada em Portugal pertence
à subespécie multiplex
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O Futuro dos Jovens Agricultores em Portugal será o mote para um ciclo de 
conferências que a CAP vai promover ao longo de 2019, com o apoio do programa 
POISE e o patrocínio da Bayer, da Consulai, e da empresa municipal de desenvol-
vimento rural, Proruris.

A primeira conferência terá lugar no dia 7 de Fevereiro, pelas 14h30, no Centro 
Cultural de Vinhais «Casa dos Condes», evento que merece o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Vinhais, cujo presidente, Luís dos Santos Fernandes, abrirá a sessão com 
uma mensagem de boas vindas e um convite à participação no jantar que se segue à 
inauguração da Feira do Fumeiro, no final do dia. 

Considerando a eminente reforma da Política Agrícola Comum após 2020, a 
CAP defende como fundamental o lançamento de uma profunda reflexão sobre as 
orientações políticas necessárias para garantir a atratividade do sector agrícola para 
as gerações mais jovens, desde logo, com a garantia de rentabilidade económica e 
qualidade de vida.

Este ciclo de conferências pretende dar um contributo sério para a criação de um 
quadro de ajudas coerentes, que proporcionem viabilidade à agricultura e partilha de 
experiêcias profissionais, transversais a todas as gerações, mais e menos jovens, em 
diferentes regiões do país. 

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias em www.cap.pt/eventos

PROGRAMA - Vinhais, 7 de Fevereiro 2019

14h40
Sessão de Abertura
Mário Joaquim Abreu Lima – Vice-presidente da CAP

14h50
O Papel da Agricultura de Montanha na Economia das Zonas Rurais
Hugo Almeida, DG Agricultura da Comissão Europeia

15h20
Como Melhorar o Posicionamento dos Agricultores na Cadeia Alimentar 
Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-geral da APED

15h40
Mesa Redonda: O Papel dos Estabelecimentos de Ensino Superior na 
Inovação e Tecnologia em Agricultura
Moderador: Carlos Daniel Silva, Presidente da Proruris
António Fontaínhas Fernandes, Reitor da UTAD
Orlando Rodrigues, Presidente IPB

16h10
Debate: Propostas Políticas para a Renovação Geracional em Portugal
Moderador: Luís Mira, Secretário-geral da CAP
Patrícia Fonseca, Deputada do CDS-PP
Nuno Serra, Deputado PSD
Pedro do Carmo, Deputado do PS

17h00
Oportunidades para a instalação de Jovens Agricultores no Norte do País
Carla Alves, Diretora Regional de Agricultura do Norte

17h20
Lançamento do Concurso Nacional de Jovens Agricultores 2019
Duarte Mira, Delegado da CAP em Bruxelas

17h30 
Sessão de Encerramento
Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da CAP
Capoulas Santos, Ministro da Agricultura

Uma iniciativa europeia está a avaliar 
a relação dos agricultores da União 
Europeia com as tecnologias para a 
agricultura de precisão através de um 
questionário online que pode ser res-
pondido até 10 de Fevereiro.

A Parceria Europeia para a Ino-
vação Agrícola (EIP AGRI) lançou 
um questionário dirigido a Agri-
cultores Europeus, utilizadores ou 
não da Agricultura de Precisão, para 
avaliar a consciencialização e expe-
riência em Tecnologias associadas à 
Agricultura de Precisão.

A participação neste inquérito 
ajudará a colmatar as lacunas existen-
tes em termos de dados e de conheci-
mentos sobre a utilização das tecno-
logias para a agricultura de precisão a 
nível europeu e a perceber melhor a 
aplicação das tecnologias agrícolas e 
as necessidades dos agricultores e das 
cooperativas.

 Segundo os promotores da ini-
ciativa, os resultados do questionário 
contribuirão para o debate em cur-
so sobre o modo como a política e 
as partes interessadas (incluindo as 

associações de agricultores) podem 
ajudar na adoção e efetiva utilização 
das tecnologias para a agricultura de 
precisão, por exemplo, como colma-
tar o défice de implantação dessas 
tecnologias (devido, entre outros, a 
problemas de conectividade e de in-
teroperabilidade).

 
O inquérito encontra-se em: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/%20Survey-PAT-EU-
-2018?surveylanguage=PT

Em processo de consulta pública entre 
4 de Dezembro e 28 de Fevereiro, o 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 
(RNC2050) disponibilizou os Anexos 
Técnicos um mês depois.

Apesar da consulta pública estar a 
decorrer desde o dia 4 de Dezembro, 
somente a 4 de Janeiro, começaram a 
ser disponibilizados documentos téc-
nicos de suporte à iniciativa.

Na página online onde decorre a 
consulta, estão atualmente disponí-
veis, na área «Documentos», os se-
guintes Anexos Técnicos:

- Florestas e Uso do Solo 
- Energia e Indústria 
- Mobilidade e Transportes
- Resíduos e Águas Residuais

O processo de consulta públi-
ca termina a 28 de Fevereiro e tem 
como enquadramento o seguinte 
texto: 

“O Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica 2050 (RNC2050), tem 
como objectivo geral suportar tec-
nicamente o compromisso assumido 
por Portugal de atingir a neutralidade 
carbónica da sua economia até 2050.

Pretende-se com este trabalho 
identificar e analisar as implicações 
associadas a trajectórias custo-efica-
zes para a prossecução deste objecti-
vo nacional e identificar os principais 
vectores de descarbonização associa-
dos”

O Documento pode ser lido em
http://participa.pt/consulta.

jsp?loadP=2428

Conferência em Vinhais 
OPORTUNIDADES PARA JOVENS 
AGRICULTORES EM PORTUGAL

Inquérito Europeu sobre Agricultura de Precisão

NEUTRALIDADE CARBÓNICA - Consulta Pública introduz Anexos Técnicos
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A ANPROMIS e a AGAPME vão organizar nos dias 13 e 14 de Fevereiro, no Altis Grand Hotel, 
em Lisboa, o 1º Congresso Ibérico do Milho, num claro sinal de unidade e concertação de 
posições entre Portugal e Espanha. 

O milho é uma das principais culturas arvenses semeadas na Península Ibérica, 
ocupando uma área que ronda os 600 mil hectares. Os inúmeros desafios que se 
colocam aos produtores ibéricos tornam a partilha de estratégias uma prioridade que 
importa abraçar em prol da competitividade da agricultura dos dois países. 

Neste contexto, a ANPROMIS (Associação dos Produtores de Milho e Sorgo 
de Portugal) e a AGPME (Associação Geral dos Produtores de Milho de Espanha) 
uniram esforços e vão organizar em Lisboa o 1º Congresso Ibérico do Milho nos 
dias 13 e 14 de Fevereiro, num claro sinal de unidade e concertação de posições entre 
as organizações representativas da produção de milho da península ibérica.

Durante o Congresso serão abordados, por reconhecidos especialistas, alguns dos 
principais temas que afetam a produção de milho em Portugal e Espanha, como 
sejam: 

•	 A	importância	da	agricultura	na	coesão	do	território	
•	 Milho	e	desenvolvimento	na	Península	Ibérica,	uma	perspetiva	histórica	
•	 Inovação:	que	desafios	para	as	próximas	décadas?	
•	 A	competitividade	da	produção	de	milho	nos	países	do	sul	da	Europa	
•	 Alterações	climáticas:	como	nos	adaptarmos	a	esta	nova	realidade?	
•	 Que	Política	Agrícola	Comum	pós-2020?	

Entre os oradores convidados, a organização destaca, entre muitos outros, as pre-
senças de Marta Betanzos Roig (Embaixadora de Espanha em Lisboa), Cristina 
Lobillo Borrero (Chefe de Gabinete do Comissário Europeu para a Acção Cli-
mática e Energia), Jorge Coelho (ex-Ministro do Equipamento Social e membro 
do “Movimento pelo Interior”), João Ferreira do Amaral (Professor do Iseg-Ul), 
Elvira Fortunato (Vice-Reitora da Universidade NOVA de Lisboa), Jennifer Cle-
ver (Adida para Assuntos Agrícolas para Espanha e Portugal, Usda), João Pacheco 
(Think-Tank Farm Europe), Eduardo Oliveira e Sousa (Presidente da CAP), Pedro 
Barato (Presidente de Asaja, Espanha), Fernando Miranda Sotillos (Secretário-geral 
do Ministério da Agricultura de Espanha) e Capoulas Santos (Ministro da Agricul-
tura, Florestas e Desenvolvimento Rural). 

Tendo em conta a grande expectativa criada em torno deste evento, são esperados 
cerca de 600 agricultores e técnicos agrícolas de ambos países, pelo que a receção das 
inscrições estará limitada à exiguidade da sala e dos hotéis.  

Mais informações podem ser obtidas em: www.anpromis.pt

O Despacho nº 744/2019, publicado na 2ª 
série do Diário da República de 17 de Ja-
neiro, identifica as áreas prioritárias para a 
fiscalização da gestão de combustível no ano 
de 2019.

O diploma, da responsabilidade dos 
Gabinetes dos Secretários de Estado da 
Proteção Civil e das Florestas e do De-
senvolvimento Rural, lista as 1142 fre-
guesias classificadas de 1ª e 2ª prioridade 
(respetivamente 703 e 439 freguesias) no 
que respeita à limpeza de matas, terrenos e 
florestas, de acordo com a classificação do 
Instituto da Conservação da Natureza e da 
Floresta (ICNF).

O prazo para efetuar a limpeza nestas 
zonas termina a 15 de Março, data a partir 
da qual os municípios substituem os pri-
vados considerados em incumprimento. A 
fiscalização da limpeza de terrenos será efe-
tuada entre 1 de Abril e 31 de Maio.

A fiscalização da limpeza das faixas de 
proteção das redes viária e ferroviária e das 
linhas de transporte e distribuição de ener-
gia elétrica será realizada durante o mês de 
Junho.

Os incumpridores incorrem no regime 
de coimas em vigor.
Conheça os detalhes no Diário da República nº 12, 2ª série, 17/01/2019

Foi prorrogado até 31 de Dezembro de 
2019, o prazo para a apresentação das 
cópias dos certificados de formação em 
alternativa ao cartão de aplicador de 
Produtos Fitofármacos (DGAV - Despa-
cho nº 42/2018). 

Como é do conhecimento geral, a 
habilitação como aplicador de produ-
tor fitofarmacêuticos exige a obtenção 
de um certificado de formação em ação 
de formação de aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos (APF) ou a habi-
litação em curso superior ou de nível 
técnico-profissional na área agrícola 
ou afins, que demonstre aquisição de 
competências nas temáticas constantes 
da ação de formação APF. Esta habili-
tação é reconhecida através da emissão 
pelas Direções Regionais de Agricul-
tura e Pescas (DRAP) dos cartões de 

identificação personalizados, ou seja, 
dos cartões de aplicador.

A grande afluência de pedidos tem 
dificultado respostas atempadas das 
DRAP a todos os requerentes que, 
tendo concluído a sua formação ou se 
enquadrem noutras situações previstas 
na lei, solicitaram a emissão dos respe-
tivos cartões. Neste sentido, o Minis-
tério da Agricultura determinou que 
a apresentação das cópias dos certi-
ficados de formação, em alternativa à 
apresentação do Cartão de Aplicador, 
seja permitida até ao final de 2019.

Apesar deste prolongamento, os 
requerentes devem proceder ao rápi-
do envio dos processos pendentes para 
as respetivas Direções Regionais, de 
modo a agilizar a emissão dos referidos 
cartões.

Com uma produtividade média de 85,12 
toneladas por hectare, a campanha de 
2018 registou uma quebra próxima de 
1 tonelada por hectare, face a 2017.

A partir de dados divulgados pelo 
IFAP (provisórios) é possível consta-

tar em 2018 uma diminuição de cerca 
de 25% da área de tomate de indústria 
(-4.821 hectares) a que corresponde 
também uma diminuição da produção 
total nacional em cerca de 26 por cento 
(- 429.730 toneladas).

Também decrescente é o número 
de produtores, uma tendência que se 
vem verificando desde 2016 e que em 
2018 perdeu 83 produtores. Esta reali-
dade é reflexo da reorganização interna 
das Organizações de Produtores, mas 
também do facto de existirem menos 
duas estruturas a produzir em 2018.

FLORESTAS
Governo identifica áreas prioritárias para 
fiscalização da gestão de combustível

Cartão de Aplicador de Produtos Fitofármacos

Quebra no Tomate de Industria

Lisboa recebe 

1º Congresso Ibérico 
do Milho



cap.pt

2ª Conferência
A Agricultura Num Mundo em Mudança

Ficha técnica
Notícias CAP nº240
Depósito legal nº 190489/03
Ano XVI – Mensal 
janeiro 2019 

Propriedade e redação
CAP - Confederação dos 
Agricultores de Portugal
Rua Mestre Lima de Freitas, nº1
1549-012 Lisboa

Conceção gráfica
Marcos Henriques
Brand Designer
marcosmoreira2011@live.com
Tlm: 912677665

Cofinanciado por:

O agravamento da situação epidemioló-
gica da Febre Aftosa no Norte de África 
levou a Direção Geral de Alimentação e 
Veterinária a pedir o reforço das medi-
das preventivas no sentido de evitar a 
introdução desta doença em território 
nacional.

A DGAV apela a todos os inter-
venientes para que reforcem as medi-
das preventivas, as quais implementam 
medidas de biossegurança nas explora-
ções, nos entrepostos e nos transportes, 
bem como na vigilância passiva através 
da notificação da suspeita e ocorrência 
da doença por todos os intervenien-
tes. Relembra-se também a proibição 
da alimentação dos animais com lava-
duras, restos de cozinha e de mesa ou 
com matérias que os contenham ou 
deles derivem, quer do adequado enca-
minhamento e destruição dos subpro-
dutos animais em conformidade com a 
legislação em vigor.

A Febre Aftosa é uma doença al-
tamente contagiosa que afeta animais 
ungulados domésticos (bovinos, ovinos, 
caprinos e suínos) e selvagens, podendo 
ter graves consequências económicas, 
uma vez que origina grandes perdas na 
produção e surge como principal entra-
ve ao comércio internacional de animais 
e seus produtos.

Mais informações em www.dgav.pt

PROGRAMA
Lisboa, 19 de Fevereiro 2019

14h30
Credenciação dos participantes

15h00 
Sessão de Abertura
Luis Mira 
Secretário-geral da CAP

15h15
A Inteligência Artificial no 
Desenvolvimento da Agricultura de 
Precisão
Manuel Dias  
Vice-presidente da data Science 
Portuguese Association
Diretor Technical Sales 
AI Ambassador na Microsoft

16h00
A Importância da Inovação e das Novas 
Tecnologias na Agricultura
João Cortez de Lobão
Proprietário da Herdade de Maria da 
Guarda

16h30 
Geopolítica e Geoeconomia: 
Tendências, Riscos e Oportunidades do 
Mundo em 2019
Paulo Portas

17h30
Questões e Debate

18h00 
Sessão de Encerramento
Eduardo Oliveira e Sousa
Presidente da CAP

Dois dias após o chumbo do parlamento 
britânico ao Acordo para o Brexit (432 
votos contra) negociado pela primeira 
ministra Theresa May com a União Eu-
ropeia em Novembro passado, o respon-
sável pelas negociações por parte da Eu-
ropa, Michel Barnier, esteve em Portugal 
para um conjunto de reuniões políticas.

Na manhã de 17 de Janeiro, Mi-
chel Barnier esteve na Assembleia da 
República onde participou na Audição 
na Comissão de Assuntos Europeus, 
momento a que se seguiu um encontro 
com os parceiros sociais. 

Durante a tarde, o político francês 
participou no Conselho de Estado a 
convite do Presidente Marcelo Rebe-
lo de Sousa, depois de um almoço de 
trabalho com o primeiro-ministro An-
tónio Costa.

Em todas as intervenções, o nego-
ciador-chefe da União Europeia refor-
çou a ideia de que a responsabilidade e 
a pressão para um desfecho positivo do 
Brexit está, exclusivamente, nas mãos 
dos britânicos, sublinhando, contudo, 
que “nunca o risco de um no deal pare-
ceu tão elevado”. 

Pelo segundo ano consecutivo, a Con-
federação dos Agricultores de Portugal 
organiza a Conferência «A Agricultura 
num Mundo em Mudança» que terá 
lugar no dia 19 de Fevereiro, a partir 
das 14h30 no Hotel Tryp Lisboa Aero-
porto.

A Conferência voltará a dar destaque 
aos temas da Geopolítica e Geoecono-
mia, suas tendências, riscos e oportuni-
dades mundiais em 2019, matérias que 
serão, mais uma vez, analisadas pelo ex-
-governante e atual analista e comenta-
dor Paulo Portas, que apresentará a sua 
reflexão sobre as mudanças no mundo 
atual. 

Outro dos convidados especiais da 
CAP nesta edição será Manuel Dias, 
vice-presidente da Data Science Portu-
gueses Association e diretor Technical 
Sales da Microsoft que enriquecerá a 
conferência com a sua perspetiva sobre 
a utilização de Inteligência Artificial 
no Desenvolvimento da Agricultura de 
Precisão. 

Ainda no âmbito do uso de novas tec-
nologias, a CAP convidou também o 
proprietário da Herdade de Maria da 
Guarda, João Cortez Lobão, que abor-
dará a Importância da Inovação e das 
Novas Tecnologias na Agricultura, com 
a sua experiência de detentor de uma 
Casa Agrícola centenária e de um in-
vestimento de referência no olival na-
cional. 

RESERVE A DATA – Inscrição gratuita, 
mas obrigatória no site www.cap.pt

Febre Aftosa 
Reforço da 
prevenção

Michel Barnier
em Lisboa 

Real Gin inova com o lançamento de um novo Gin
No final do ano passado a Real Gin anunciou a grande surpresa que preparou para o Natal 

de 2018 - o Real Gin Rouge.

Procuravam criar algo novo e assim nasceu este Distilled Gin, feito a partir dos 13 botânicos 

inicialmente utilizados no Real Gin Clássico, aos quais acrescentaram frutos vermelhos 

frescos, conferindo-lhe um ligeiro e delicado toque adocicado, que se destaca-se de imediato 

no nariz. 

A Real Gin nasceu num ambiente familiar e o seu nome surgiu naturalmente, uma vez que a 

atual Estrada Nacional nº 4, onde se situa a destilaria, era a antiga Estrada Real. 

Saiba mais em https://www.facebook.com/realginpt/


