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5.º Simpósio internacional sobre 

doenças do Tomate: 

Já se encontram abertas as inscrição e o 

envio de resumos para o 5º Simpósio 

Internacional de Doenças de tomate: 

Perspectivas e direções futuras na 

proteção do tomate,  que será realizada 

em Málaga, Espanha, em 13-16 junho de 

2016, sob os auspícios da a Sociedade 

Internacional de Ciências Hortícolas 

(ISHS).A submissão de resumos deverá ser 

feita até  20 Dezembro de 2015 e as 

isncrições a preço reduzido até 19 de 

fevereiro, 2016. Veja todas as datas 

importantes e informações mais  

detalhadas no terceiro anúncio que está 

disponível no site do Simpósio, que se 

e n c o n t r a  e m  

http://www.ishs.org/symposium/546. 

Sessão de divulgação - CaPolme - Maçãs 

Biofortificadas em Cálcio

Irá ter lugar no próximo dia 4 de 

Novembro, no auditório do INIAV, uma 

sessão de divulgação dos resultados do 

projecto  ProDer, com o nome CaPolme - 

Maças Biofortificadas em Cálcio.

A participação é gratuita, mas deverá 

fazer a sua inscrição disponível no 

programa e que se encontra no site do 

C O T H N  e m :  

http://www.cothn.pt/files/18_program

a_CaPolme%20(4_5630994dc7251.pdf

Abertura do Mercado da Costa Rica

A DGAV informa que se encontra aberto o 

mercado de exportação de MAÇÃ 

produzida em Portugal e com destino à 

Costa Rica estando estabelecidos os 

seguintes Requisitos Fitossanitários: o  

envio deve ir acompanhado de um 

Certificado Fitossanitário Oficial, onde se 

indique, na linha das declarações 

adicionais, que está livre de Ceroplastes 

rusci, Cydia pomonella, Diaspidiotus 

perniciosus, Grapholita molesta e 

Pseudococcus calceolariae; requisitos 

Gerais para Produtos de Consumo em 

Fresco: a fruta deve ir devidamente 

embalada e identificada e livre de resíduos 

vegetais, terra, caracóis e lesmas.

Simpósio Internacional de Pós-colheita

A comissão organizadora o Simpósio 

Internacional de pós-colheita, que terá 

lugar nos dias 21 a 24 de Junho em 

Cartagena, prorrogou o prazo para a 

submissão de resumos até ao 

próximo dia 30 de outubro de 

2015. Para mais 

informações visite a página 

do simpósio em

 http://www.postharvest2016.org 

Portugueses criam bioplástico a partir de 

batata

Um grupo de investigadores nacionais da 

Universidade de Aveiro desenvolveu um 

bioplástico para a indústria alimentar a partir 

de batata. De acordo com a instituição de 

ensino, citada pela Lusa, o novo material 

permite obter uma melhor conservação dos 

alimentos. Este novo bioplástico é fruto de 

um trabalho de colaboração entre os 

departamentos de Química e de Engenharia 

de Materiais e Cerâmica da Universidade de 

Aveiro, liderado pela investigadora Idalina 

Gonçalves. Produzido à base de amido, o que 

permite obter películas transparentes, 

resistentes à rutura, inodoras e sem sabor, 

este novo bioplástico é também uma barreira 

eficaz entre o alimento e o exterior. De acordo 

com a Universidade de Aveiro, a equipa de 

investigadores está a agora a estudar a 

possibilidade deste novo bioplástico poder 

oferecer informações relevantes sobre os 

alimentos que contém aos consumidores 

através da introdução de moléculas capazes 

de detetar a degradação dos alimentos, 

sensores de humidade e de temperatura.

Fonte: Vida Rural

Balanço da Campanha da Pêra 2015
Será já no próximo dia 12 de Novembro que o COTHN irá promover mais uma edição do balanço da Campanha da Pêra. Tal 
como nas edições anteriores, será uma espaço de debate e troca de ideias sobre os aspectos técnicos e comerciais da 
ultima campanha. Dados os problemas fitossanitários desta campanha iremos ter dois painéis com oradores convidados: 
um sobre estenfiliose com a participação do prof. João Pedro Luz da escola Superior Agrária de Castelo Branco e o Dr. Isidre 
Liorente da Univeridade de Girona. O segundo painel será sobre Fogo bacteriano, em que as comunicações serão 
realizadas pelos serviços oficias que irão  fazer um ponto de situação das prospecções efectuadas na região e avaliar a 
implicação da alteração do estatuto de zona protegida. Este dia contará com o apoio da Sapec Agro e o programa será 
disponibilizado durante esta semana no site do COTHN.
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