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Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002 

Deadline for submitting proposals is 25 October 2013  

In the framework of article 36 of Regulation (EC) No 178/2002, please be informed 

that the following Call for Proposals has been launched and published on the EFSA 

website: 

 Ref: GP/EFSA/PRAS/2013/03 - “Retrospective analysis of the immunotoxic effects of plant protection 

products as reported in the Draft Assessment Reports for their peer review at EU level”  

Link: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapras201303.htm 

  

New BTSF call launched - Organisation and implementation of training activities on 

principles and methods of food safety risk assessment 

We have recently learned that, under the "Better Training for Safer Food" initiative, the Executive 

Agency for Health and Consumers has launched the Call for tender n° EAHC/2013/BTSF/06, aiming the 

organisation and implementation of training activities on principles and methods of food safety risk 

assessment - http://ec.europa.eu/eahc/food/tender_2013_btsf_06.html. I would drawn your attention 

to the fact that the number of areas for delivery of risk assessment training has increased from the 

past and now includes: Microbiological risk assessment; Chemical risk assessment in food; Pest risk 

assessment; Risk assessment in nutrition; Risk assessment in Genetically Modified Organisms and 

other biotechnologies; Risk assessment applied to animal welfare; Risk assessment for animal health; 

and Environmental Risk Assessment.    

 We would therefore very much appreciate your support in disseminating the call throughout relevant 

national organisations. 

 

 

 

Curso CESU - Identificação de Riscos no Armazenamento de Produtos Químicos Peri-
gosos 
26.09.2013, Porto  

Objetivos 

Identificação dos riscos das diferentes classes dos produtos químicos perigosos que influenciam o seu 

armazenamento em segurança. 

No fim do Curso, os Formandos serão capazes de: 

Identificar as novas classes de perigo de acordo com o Regulamento CLP e respetivos riscos do seu 

armazenamento; 

Identificar as alterações nos símbolos e indicações de perigo das substâncias e misturas perigosas; 

Conhecer as novas frases de advertência de perigo e recomendações de prudência que vieram 

substituir as frases de risco e frases de segurança, respetivamente; 

Aplicar as novas regras do armazenamento de produtos químicos perigosos tendo em conta as 

incompatibilidades das diferentes classes. 

Programa e Incrições 

 

 

A Formtivity é uma empresa de formação certificada pela DGERT, que vai organizar diversos Work-

shops dos quais destacamos: 

21.09.2013 Workshop Técnicas de Cultivo Hidropónicas e Semi-hidrónicas - 2ª Edição 

25.09.2013 Workshop Bem estar animal 

05.10.2013 Workshop Instalação de Pomares de Mirtilos   

12.10.2013 Workshop Instalação e Produção de Plantas Aromáticas Medicinais    

Consulte os programas e inscreva-se nos links respetivos. 

 

2014 Agricultural Science and Food Engineering Conference (ASFE 2014) will be held on 

January 12 to 14, 2014 in Shenzhen, China. This year, we will focus on Nutrition and Pesticide. You are 

invited to submit papers and participate in our academic exchange. 

New Important dates: 

Conference:  12 a 14.01.2014  

Submission Due: 08.10. 2013  

Acceptance notification: 18.10.2013  

  

 

Ciclo Agricultura e Economia agroalimentar 

01.10.2013, Lisboa (inscrição até 26.09.2013) 

1ª sessão | "Agricultura em Portugal; uma visão para o futuro"  

Fazer o balanço  da evolução do setor agrícola na sequência da adesão de Portugal à União Europeia e 

da sua integração num mercado global, é fundamental para enquadrar a atualidade desta área de 

negócio e compreender as estratégias e políticas seguidas até aos dias de hoje.  

 

Propõe-se, assim, analisar o potencial do país e suas condicionantes, a par da capacidade empreende-

dora que alavancou as iniciativas empresariais que são hoje a realidade do setor agrícola e da agroin-

dústria, conduzindo a uma visão da Agricultura em Portugal, que seja adequada aos desafios futuros 

que se desenham num quadro de consolidação da globalização dos mercados, crescente procura de 

bens alimentares, interiorização de preocupações ambientais ao nível de toda a cadeia e maior volatili-

dade de preços, em grande medida associada à influência especulativa dos mercados de futuros. 

2ªsessão 30.10.2013 | "Modelos de Negócio na área Agro Alimentar"  

3ªsessão 20.11.2013 | "Segurança, qualidade e inovação alimentar" 

Preço: 

Membros do Agrupamento de Alumni | Gratuito 

Geral | 30 euros + IVA 

Inscreva-se  

 

SITEVI 2013, feira das fileiras vinha-vinho, frutas-legumes, olivicul-
tura 

26 a 28.11.2013, Montpellier, França 

A 26ª edição do SITEVI, feira das fileiras vinha-vinho frutas&legumes, olivicultura, 

desenrola-se de 26 a 28 de novembro de 2013 no Parque das Exposições de 

Montpellier (França). 

Confortada pelo sucesso da precedente edição e no contexto positivo do mercado viti-vini e do setor 

das frutas & legumes em franco desenvolvimento, a SITEVI 2013 projeta-se no futuro sustentando as 

suas ambições. Feira de referência das duas fileiras, a Sitevi compromete-se, num ambiente muito con-

vivial, a funcionar como uma verdadeira plataforma de encontros de negócios para todos os profissio-

nais. Ela sustenta igualmente a sua dimensão internacional e o seu dinamismo com diversas novidades 

(dia especial Olivicultura, Galeria da Inovação, Espaço das Profissões, Wine Maker Experience...) e múl-

tiplas animações (encontros internacionais, ateliês práticos, conferências técnicas, polo R&D, Palmarés 

da Inovação…). 

Programa para visitar SITEVI 2013  
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