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Sumário
Cria o Perímetro de Ordenamento Agrário de Ponta Delgada,
na ilha das Flores.
Integra a área contígua de 521ha, relativa a território das freguesias da Ribeira das Taínhas e Porto Formoso, no Perímetro
de Ordenamento Agrário da Zona Central da ilha de São Miguel, criado pela Portaria n.º 48/2008, de 16 de junho.
Cria o Perímetro de Ordenamento Agrário da Madalena, na
ilha do Pico.
Cria o Perímetro de Ordenamento Agrário das Lajes das Flores, na ilha das Flores.
Cria o Perímetro de Ordenamento Agrário das Lajes do Pico,
na ilha do Pico.
Cria o Perímetro de Ordenamento Agrário de Santo Espírito,
na ilha de Santa Maria.
Cria o Perímetro de Ordenamento Agrário do Corvo, na ilha
do Corvo.
Integra a área contígua de 2.350ha, relativa a território das
freguesias dos Cedros, Salão, Ribeirinha, Pedro Miguel e Praia
do Almoxarife, no Perímetro de Ordenamento Agrário dos
Cedros/Salão, criado pela Portaria n.º 28/2016, de 18 de
março. Revoga a Portaria n.º 28/2016, de 18 de março.
Integra a área contígua de 964ha, relativa a território das freguesias de São Bartolomeu de Regatos, Cinco Ribeiras, Doze
Ribeiras e Serreta, no Perímetro de Ordenamento Agrário das
Cinco Ribeiras/Santa Bárbara, criado pela Portaria n.º
20/1994, de 16 de junho, alargado pela Portaria n.º 91/1995,
de 28 de dezembro. Revoga a Portaria n.º 20/1994, de 16 de
junho.
Integra área contínua de 590ha, relativa a território das freguesias da Salga, Achadinha e Achada no Perímetro de Ordenamento Agrário de Nordeste, criado pela Portaria n.º
91/2010, de 17 de setembro.
Redefine as áreas integrantes dos Perímetros de Ordenamento Agrário da Lagoa e de Santana/Rabo de Peixe, que passam a ter designações e limites constantes dos pontos 2 e 3
da presente portaria. Revoga as Portarias n.º 17/1992, de 30
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Sumário
de abril, 36/92, de 30 de julho, e 1543/2012, de 12 de outubro.
Redefine o Perímetro de Ordenamento Agrário da Bacia Leiteira de Ponta Delgada, a norte e a Sul, excluindo áreas urbanas e áreas já infraestruturadas, e incluindo outras áreas com
necessidades de intervenção ao nível do ordenamento agrário. Revoga as Portarias n.º 17/1992, de 30 de abril, 10/1994,
de 28 de abril, e 90/2010, de 17 de setembro.

Sumário
Concede uma autorização da União para a família de produtos biocidas «Lactic acid based products — CID Lines NV».
Altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 no que diz respeito
aos teores máximos de delta-9-tetra-hidrocanabinol (Δ9THC) nas sementes de cânhamo e seus produtos derivados
Altera o anexo do Regulamento (UE) n.º 231/2012 que estabelece especificações para os aditivos alimentares enumerados nos anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à presença de óxido de etileno em aditivos alimentares.
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OUTROS ASSUNTOS
Região Autónoma dos Açores
Notícias

❖ Folheto – Segurança Alimentar
A Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, através da Direção
Regional da Agricultura, pretende alertar para a importância do controlo da qualidade dos géneros alimentícios de origem animal de forma a contribuir para um elevado nível de Segurança Alimentar e proteção da Saúde Pública.
Com esse propósito, publicita-se o flyer relativo à inspeção, deste tipo de géneros
alimentícios, por Médico Veterinários Oficiais.
Fonte - Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Ajuda de adaptação excecional aos produtores dos setores agrícolas

❖ Terminam hoje, dia 12 de agosto, as candidaturas ao Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2022/A, de 22 de julho, que
estabelece uma medida de apoio à compra de sementes de milho e sorgo para a produção de forragem ou milho grão na
Região Autónoma dos Açores, destinada aos produtores que tenham apresentado pedido de ajuda, referente ao ano de 2022,
à Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses do POSEI.
Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2022/A, de 22 de julho.

Notícias do PRORURAL+

❖ Termina no próximo dia 15 de agosto, o período de apresentação de projetos de investimento à Medida 4 - Investimentos
em Ativos Físicos, Submedida 4.3 - Melhoria e Desenvolvimento de Infraestruturas, Tipologia 4.3.2 – Redes de Abastecimento
de Água, do Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores 2014-2020 (PRORURAL+), abreviadamente designado por PRORURAL+: Aviso n.º 35/2022

❖ Termina no próximo dia 15 de agosto, o período de apresentação de projetos de investimento à Medida 4 - Investimentos
em Ativos Físicos, Submedida 4.3 - Melhoria e Desenvolvimento de Infraestruturas, Tipologia 4.3.3 – Redes de Eletricidade,
do Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores 2014-2020 (PRORURAL+), abreviadamente designado por PRORURAL+: Aviso n.º 36/2022
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República Portuguesa
Notícias

❖ Cotações – Cereais – 1 a 8 de agosto
Fim da campanha de comercialização de trigo mole forrageiro na área de mercado Ribatejo e Oeste.

→ Aceda aqui às cotações ←
Fonte - Cotações – Cereais – 1 a 8 de agosto de 2022 - Agroportal

Eventos

❖ XII Encontro Internacional de Fitossociologia, 6 a 8 de setembro
O XII Encontro Internacional de Fitossociologia será realizado nos dias 6, 7 e 8 do mês de setembro de 2022, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).
É organizado pela Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação (PHYTOS) em parceria com a Sociedad Española de Geobotánica (SEG), IPCB e outras entidades.
Fará parte da Comissão Científica, o investigador do INIAV, Jorge Capelo.
Será uma oportunidade de divulgação de importantes avanços científicos na Ciência da Vegetação e áreas relacionadas, bem
como de troca de conhecimento e de contactos.
Aproximam-se a data limite para submissão de resumos, a qual é alargada a 12 de junho.
Conforme pode ser consultado na segunda circular, o tema principal do XII Encontro Internacional de Fitossociologia será “A
Ciência da Vegetação aplicada à gestão, conservação e restauro ecológico de habitats”, considerando os desafios atuais
relacionados com a valorização dos serviços de ecossistemas e a conservação da biodiversidade a diferentes escalas espaciais,
assim como as ameaças que afetam o nosso património natural, nomeadamente alterações climáticas, incêndios florestais e
alterações no uso do solo, com destaque para a Ciência da Vegetação na definição de metodologias e critérios de decisão que
otimizem a gestão, conservação e restauro dos ecossistemas, bem como na preservação da sua biodiversidade.
Informação mais detalhada pode ser consultada na página que será continuamente atualizada: https://encontrointernphyt.wixsite.com/eif2022
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Fonte - XII Encontro Internacional de Fitossociologia - INIAV

União Europeia
Opinião dos Cidadãos e Empresas sobre as Políticas da UE

❖ Está a decorrer o período para a apresentação de comentários relativamente à seguinte CONSULTA PÚBLICA:
ATENÇÃO: O PERÍODO PARA APRESENTAÇÃO DE COMENTÁRIO TERMINA NO PRÓXIMO DIA 16 DE AGOSTO
✓ Título: Desperdício alimentar — metas de redução
Sumário: O desperdício alimentar gasta os nossos recursos naturais e gera emissões de gases com efeito de estufa.
Esta iniciativa emblemática, que se insere na Estratégia do Prado ao Prato da UE, visa propor metas juridicamente vinculativas para reduzir o desperdício alimentar.
Estas metas contribuirão para limitar o impacto da cadeia de abastecimento alimentar no ambiente e no clima e para
assegurar a disponibilidade de mais alimentos para consumo humano, criando assim um sistema alimentar mais sustentável.
Período para comentários: 24 de maio 2022 a 16 de agosto de 2022
Link: Desperdício alimentar — metas de redução (europa.eu)

Outras Notícias da Comissão Europeia

❖ Metas da Estratégia “Do Prado ao Prato” - Progresso
A Comissão Europeia anunciou dois objetivos de redução de pesticidas como parte da estratégia “Do Prado ao Prato” em
maio de 2020.
Estes são uma redução de 50% na utilização e risco de pesticidas químicos e uma redução de 50% na utilização de pesticidas
mais perigosos.
Todos os anos, a Comissão publicará os progressos a nível da União Europeia no sentido do cumprimento de ambos os objetivos.
✓ Informação de base: como está a ser medido o progresso?
As Estratégias “Do Prado ao Prato” e Biodiversidade estabelecem dois objectivos-chave para os pesticidas:
o Meta 1: reduzir em 50% a utilização e o risco de pesticidas químicos até 2030;
o Meta 2: reduzir em 50% a utilização de pesticidas mais perigosos até 2030.
✓ Meta 1 - 50% de redução na utilização e risco de pesticidas químicos
Este objetivo será medido com base em:
o nas quantidades de substâncias ativas contidas nos pesticidas que são colocadas no mercado (vendidas), e, portanto, utilizadas, em cada Estado-membro, e
o as propriedades perigosas destas substâncias ativas
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Outras Notícias da Comissão Europeia
✓ Meta 2 - 50% de redução na utilização de pesticidas mais perigosos
Isto será medido utilizando dados sobre as quantidades de substâncias ativas mais perigosas, os chamados "candidatos à
substituição", contidas nos pesticidas que são colocados no mercado (vendidos), e, portanto, utilizados, em cada Estadomembro.
No contexto da Estratégia "Do Prado ao Prato" e da Estratégia de Biodiversidade, pesticidas perigosos são produtos fitofarmacêuticos que contêm uma ou mais substâncias ativas aprovadas como candidatas para substituição em conformidade com
o artigo 24.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 e enumeradas na Parte E do Anexo ao Regulamento de Execução (UE) n.º
540/2011, ou que contêm uma ou mais substâncias ativas enumeradas no Anexo ao Regulamento de Execução (UE) 2015/408.
Em ambos os casos, a tendência é comparada com uma linha de base trienal, compreendendo a média de 2015, 2016 e 2017.
✓ Outros pontos a registar na medição do progresso em direção às Metas do “Do Prado do Prato”
Progresso histórico - Os gráficos cobrem o progresso de 2011-2020 e compreendem três períodos de tempo distintos:
o 2011-2014: Progresso anterior às Estratégias “Do Prado ao Prato” e da Biodiversidade
o 2015, 2016 e 2017: Linha de base para as Estratégias “Do Prado ao Prato” e da Biodiversidade
o A partir de 2018: Progresso no âmbito das Estratégias “Do Prado ao Prato” e da Biodiversidade
Atualizações anuais - A Comissão atualizará estas tendências todos os anos para mostrar o progresso no âmbito das Estratégias “Do Prado ao Prato” e Biodiversidade.
✓ Dados sobre as vendas de pesticidas
O Eurostat publicou recentemente dados a nível da UE sobre as vendas de produtos fitofarmacêuticos (PF’s) mostrando as
vendas de diferentes categorias. O Eurostat planeia publicar dados comparáveis para cada Estado-Membro no Trimestre 2 Trimestre 3 2022 sobre o mesmo conjunto de dados, e atualizar estes dados anualmente no futuro. Estes dados complementam as tendências que mostram o progresso em direção às metas de redução de pesticidas da Estratégia “Do prado ao prato”
porque mostram as quantidades dos diferentes tipos de PF’s vendidos em cada ano.
✓

Mais informações
o UE: Tendências - Tendências na utilização e risco de pesticidas químicos e a utilização de pesticidas mais perigosos.
o Estados Membros: Tendências - Estados Membros: Tendências de utilização e risco de pesticidas químicos e a utilização de pesticidas mais perigosos

Fonte - Farm to Fork targets - Progress (europa.eu)
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