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No passado dia 21 teve lugar o 1º colóquio hortofrutícula da Faceco. Este colóquio organizado pela 
Lusomorango com o apoio da AHSA e com a Associação de Beneficiários do Mira foi integrado na feira da Faceco 
organizado pela câmara Municipal de Odemira.

Neste colóquio foi abordado o elevado potencial da região do sudoeste alentejano para a produção 
hortofrutícula devido essencialmente às suas condições de inverno ameno que permite extender a época de 
produção realizada em outras regiões.  É esta a razão  para que muitas empresas estrangeiras se tenham 
instalado nesta região  beneficiada pelo perímetro de rega do Mira. 
Foi amplamente debatido o problemática com que esta região produtiva se debate pelo facto de se ter instalado 
o parque natural sobre o perímetro de rega existente e que limita em muito a actividade agrícola da região. 
As dificuldades de entendimento entre os ministérios da agricultura e ambiente tornam difícil a actividades das 
empresas e a Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano tem feito um trabalho de articulação e 
diálogo que vai dando os seus frutos. No entanto o desafio é  contínuo. 

Face ás  excelentes condições desta região as empresas instaladas tem conseguido obter uma produção de 
elevada qualidade e por isso tem ganho um espaço  significativo ao nível da exportação, principalmente no que 
toca aos pequenos frutos.
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A nova fruticultura veio para ficar. É mais eficiente, ambientalmente mais sustentável e não dispensa a 
inovação e as novas tecnologias. Procurou variedades mais adaptadas ao mercado, recuperou outras 
tradicionais, migrou para zonas mais produtivas, procurou a precocidade, trabalhou para a exportação.

A nova fruticultura faz-se de norte a sul do país, com grandes e pequenos agricultores, em grandes extensões e 
em pequenas áreas. Encontrou novas culturas com potencial, apostou em nichos mas também em grande 
escala. Faz-se com muita experimentação e com saber consolidado. Faz-se com boas parcerias e novos canais 
de distribuição.

A nova fruticultura procura valor e diferenciação. Um tema irresistível para a VIDA RURAL, que acompanha 
desde sempre quem faz a diferença no setor.

Dia 24 de outubro, durante a tarde, é dia de parar para pensar no que fazemos, como e com quem. Com 
empresários agrícolas e agroindustriais, produtores, técnicos, investigadores e prestadores de serviços. Uma 
tarde de partilha de conhecimento com a chancela VIDA RURAL. A não perder.

Para mais informações consulte a página:
http://www.vidarural.pt/conferencias-vr/
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O Instituto Superior de Agronomia (ISA), da Universidade de Lisboa, publicou um conjunto de 
recomendações para armazenar pera Rocha e para garantir a qualidade sensorial do fruto durante 11 
meses. De acordo com a organização, estas recomendações de armazenamento, baseadas em estudos 
científicos, foram pensadas para serem adotadas por centrais fruteiras.

Estas recomendações resultam de três estudos do Freshness Lab do Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa publicados recentemente nas revistas Postharvest Biology and Technology e Scientia 
Horticulturae e que explicam a fisiologia e a bioquímica do amadurecimento da pera Rocha, revelando as 
particularidades desta variedade, e identificam como o fruto responde às condições de armazenamento.

De acordo com o coordenador do Freshness Lab, Domingos Almeida, “sem conservação privamos os 
consumidores nacionais de pera Rocha durante quase todo o ano e não podemos satisfazer os mercados 
estrangeiros, mas as peras só são bem conservadas se depois amadurecem e desenvolvem a sua textura e 
suculência características, mantendo todo o sabor.”

A conservação de pera Rocha em Portugal era feita com um tratamento com difenilamina, cuja utilização foi 
proibida em 2013 pela União Europeia devido aos perigos para o funcionamento dos glóbulos vermelhos do 
sangue.

As descobertas agora publicadas pelo ISA podem ser consultadas no link:
https://www.isa.ulisboa.pt/files/fl/pub/articles/2017-07/Almeida_2017_Novas_recomendacoes_para_armazenamento_da_pera_Rocha.pdf
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e a do COTHN em para mais informações.

O Município das Caldas da Rainha irá realizar o evento Frutos 2017 de 18 a 27 de agosto. A 29º edição da Feira 
terá lugar no Parque D. Carlos I, com o objetivo de aumentar a competitividade do setor agrícola, divulgar e 
promover os produtos hortofrutícolas. Além de uma montra da produção e das tecnologias associadas ao setor, 
pretende divulgar produtos hortofrutícolas e estimular negócios. Esta edição terá diversas atividades desde a 
produção agro-alimentar, a sessões temáticas que abordarão temas de interesse para o sector hortofruticola 
e para o público em geral, à maquinaria, ao showcooking, ao artesanato, à presença de associações e institutos 
de promoção regional e nacional, aos espetáculos musicais, entre outras, que proporcionarão oportunidades 
de negócio.

Os programas das Sessões temáticas, confirmadas, já está disponível. A inscrição é gratuita  mas deverá efectuar a 
sua inscrição através do    

Existem outras sessões previstas, que decorrerão nos dias 22, 23 e 24 de agosto das 17:30 às 18:30  com o objectivo 
de promover a criação de circuitos de produção locais, assim como a sua comercialização e divulgação de modo a 
potenciar o território e a empregabilidade. Estão sessões estão  integradas no trabalho que Santa Casa da 
Misericórdia das Caldas da Rainha desenvolve no CLDS 3G (Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª Geração) 
projeto desenvolvido no Centro de Recursos Comunitário.

No dia 27 de agosto teremos ainda uma sessão dedicada ao Modo de produção biológico das 16:00 às 18:30 h, 
com o objetivo de informar e divulgar o modo de produção biológico e de troca de experiências.  

Brevemente, serão disponibilizados esses programas pelo que deverá consultar a página da FF2017 em

link

 
http://www.feiradosfrutos.pt/  http://www.cothn.pt/ 
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Sessões Temáticas, Feira dos Frutos,
Caldas da Rainha, 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1aOp4bLSfHlZduHwdKZCgZPY3DnOK0_Khcn_6r44xpPvzng/viewform
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O prazo para envio de comunicações (orais e painéis) para o evento da Proteção das Plantas 2017 Foi alargado 
para o dia 31 de julho de 2017. Se está interessado(a) em participar neste evento consulte as condições para a 
submissão de comunicações na página:
http://pdp2017.webnode.pt/submissao-de-comunicacoes/

Áreas temáticas para as comunicações:

Tema 1 - Alterações climáticas e inimigos emergentes.
                Prospeção e controlo de organismos de quarentena.

Tema 2 - Interações agente patogénico - hospedeiro.
                Diagnóstico; Epidemiologia e modelação; Diversidade e patogenicidade; Mecanismos de resistência.

Tema 3 - Relações tritróficas: planta-praga-auxiliares.
                Bioecologia; Limitação natural de pragas e conservação; Infraestruturas ecológicas.

Tema 4 - Inovação e tecnologia na Proteção das Plantas.
                Agricultura de precisão e Proteção das Plantas; Novas soluções no combate aos inimigos das culturas;      
                Tecnologias inovadoras para deteção, diagnóstico e monitorização de pragas e doenças; Introdução de  
                novos auxiliares em Portugal; Conservação e serviços do ecossistema.

Tema 5 - Proteção das Plantas, Referenciais de Qualidade e Mercados.
                Circuitos curtos de comercialização: oportunidades e desafios para a Proteção das Plantas;
                A Proteção das Plantas pós Lei 26.
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Não vá de férias... sem submeter o seu resumo ao I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura
Última semana para se juntar ao programa que já conta com 250 comunicações!

Áreas temáticas 

1. Técnicas de produção incluindo rega (irrigação) e fertilização

2. Mecanização e automação

3. Propagação de plantas e caracterização de material

4. Proteção fitossanitária

5. Cultivos protegido e hidropónico

6. Horticultura urbana e periurbana

7. Horticultura biológica (orgânica)

8. Seleção, embalagem, conservação e distribuição ,  logística de transporte, distribuição, comercialização e 
consumo  de produtos hortícolas

9. Tecnologias pós-colheita 

10. Tecnologias de processamento e processamento mínimo

11. Compostos bioativos em hortaliças e frutas

12. Melhoramento e seleção de cultivares; 

13. 15. Ecofisiologia das culturas

14. Outras áreas
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