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O COTHN irá disponibilizar na sua área de artigos técnicos em  os resumos do IX International www.cothn.pt
Symposium on Kiwifruit, organizado em conjunto pela APH, Universidade do Algarve, Universidade de Vigo e 
ISHS e que teve lugar nos passados dias 6 a 9 de Setembro no Porto. 
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O Centro de Competências dos Frutos secos publicou um conjunto de manuais relativos produção, 
transformação e comercialização para as culturas da alfarroba, amendoeira, aveleira, castanheiro, nogueira 
e pistaceira.
Para poder ter acesso a estes estudos pode consultar o site do centro de competências em 
http://www.cncfs.pt/ na àrea do Estudos.
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O alerta é dado pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro), através de um 
edital, dando conta da obrigatoriedade de poda e tratamento de citrinos infestados com a psila africana dos 
citrinos, ou citrus greening.

Assim, ficam notificados todos os proprietários, usufrutuários, possuidores, detentores ou rendeiros de 
quaisquer parcelas de prédios rústicos ou urbanos, incluindo logradouros, com citrinos (limoeiro, limeira, 
laranjeira doce e azeda, tangerineira, toranjeira e cumquates), localizados nas freguesias dos concelhos de 
Estarreja, Aveiro, Ílhavo, Vagos e Anadia, para a obrigatoriedade do cumprimento de medidas de protecção 
fitossanitária.

São elas: «Podar todos os ramos com sintomas, destruindo os detritos vegetais pelo fogo ou enterramento 
no local. Realizar tratamentos suplementares nessas árvores e zonas circundantes com produtos 
fitofarmacêuticos insecticidas autorizados (substâncias activas tiametoxame ou imidaclopride); é proibido o 
movimento de qualquer vegetal ou parte de vegetal de citrinos – ramos, folhas, pedúnculos (excepto frutos) 
desse local e zona circundante até a praga ser dada oficialmente como erradicada do local; e, por último, 
caso sejam observados sintomas em plantas de citrinos deverão contactar imediatamente a Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas do Centro.»

O mesmo edital esclarece que a psila africana dos citrinos é um insecto considerado de quarentena para os 
citrinos e outros hospedeiros pertencentes à família das rutáceas, provocando estragos muito graves.
Este insecto é vector da bactéria causadora da forma africana da doença conhecida como citrus greening, 
uma das doenças mais destrutivas que ocorre em citrinos. As perdas na produção podem variar de 30% a 
70% ou mesmo inviabilizar a citricultura, caso não sejam tomadas as medidas de controlo efectivas.
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A SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores participa, a 19 e 20 de setembro, em Varsóvia, na 
Polónia, num congresso internacional dedicado à promoção do consumo de fruta e vegetais como fatores de 
uma alimentação saudável.

A iniciativa é da Associação Polaca de Produtores de Sumos (KUPS) e da AIAM5 - Aliança Global para a 
Promoção do Consumo de Frutas e Vegetais "5 ao Dia”.

A participação da SIMAB num debate que pretende abordar a «ciência, negócios e processamento na política 
alimentar mundial» faz-se através da “Associação 5 ao Dia”, expressão da responsabilidade social da sociedade 
de capitais públicos que gere a rede de mercados abastecedores em Portugal.

A representação portuguesa propõe-se abordar precisamente, na intervenção que lhe está reservada neste 
contexto, a evolução e resultados registados pelo “Programa 5 ao Dia”, que sensibiliza e motiva para o consumo 
diário de frutas e vegetais como um exemplar projeto de responsabilidade social em Portugal.
Neste XIII Congresso Internacional de Promoção das Frutas e Legumes, que decorre em Varsóvia, participam 
representações de cerca de 30 países de todo o mundo e, de acordo com o programa, pretende fornecer aos 
participantes a discussão de temas atuais relacionados com a nutrição humana, políticas de promoção da 
saúde, produção de alimento e comércio internacional, a par da ideia "5 ao Dia".
Segundo as entidades organizadores, o congresso – que acontece pela primeira vez na Polónia, depois de ter 
passado já pela Hungria, Espanha, México ou Colômbia, entre outros países – é «uma plataforma para a partilha 
de conhecimento, troca de experiências e ideias entre especialistas em nutrição, processamento, comércio e 
promoção».

Para a SIMAB, enquanto tutela da Associação “5 ao Dia”, a participação neste congresso reveste-se de 
«particular importância, porquanto estamos perante um momento de troca de saber sobre a promoção do 
consumo de frutas e vegetais, desiderato que a sociedade gestora dos mercados nacionais persegue como 
imperativo social».
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A Feira Internacional do Setor de Frutas e Legumes - Fruit Attraction decorre entre 18 a 20 de outubro de 2017, 
em Madrid, Espanha.

Mais de 1500 empresas expositores e 60 000 profissionais de 110 países voltarão a encontrar-se no ponto de 
encontro internacional mais eficaz da indústria hortofrutícola que terá lugar nos pavilhões 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 
onde terão acesso toda a cadeia de valor: Segmento Fresh Produce - frutas e hortaliças frescas; IV e V gama; 
Frutos Secos (The Nuts Hub); Congelados e Desidratados; Frutas e Hortaliças para transformação; Organic Hub; 
Flores e Plantas vivas; Indústria Auxiliar (Fornecedores de Serviços; Sementes, Soluções e Equipamento de 
Cultivo e Colheita; Transporte e Logística; Gestão de Stocks e Armazenamento; Equipamento Ponto de Venda; 
Consultoria e Formação).
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