
BIS 25 2017

262 507 657

www.cothn.pt

Ficha Técnica:

Presidente:
Paulo Águas

Design:
Helder Coelho

Textos:
Ana Paula Nunes, 
Maria do Carmo Martins e 
Catarina Ribeiro.

Patrocinador oficial:

18 a 24 de junho de 2017

clique para prosseguir



Economia circular: quatro propostas legislativas sobre resíduos; pág.: 6

 ; pág.: 7PdP 2017. prazo para submissão de resumos

 ; pág.: 8O projeto italiano "Frutas e Saladas na Praia"

Bretanha: um projeto de cestas de produtos orgânicos é posto em prática 
pela escola secundária de Dol de Bretagne; pág.: 9

Regras mais simples fornecem mais apoio aos produtores de frutas e legumes; pág.: 5

I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar; pág.: 4

 Livro +Pêssego – Resultados de Apoio à Gestão; pág.: 3

BIS 25/17 18 a 24 de junho de 2017

Índice



www.cothn.pt geral@cothn.pt Pág.: 3

Índice

www.cothn.pt geral@cothn.pt Pág.: 3

Semana 25 

Fonte: COTHN

No dia 14 de Julho, na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESACB), será apresentado o livro +Pêssego – 
Resultados de Apoio à Gestão. Este é o terceiro volume deste projecto que teve como objectivo elevar o 
conhecimento e testar técnicas culturais inovadoras ao nível da cultura do pessegueiro e contribuir para a 
valorização global da fileira.

De acordo com Maria Paula Simões, professora na ESACB, «com o objectivo de alicerçar em dados científicos a 
elevada qualidade dos pêssegos produzidos na região da Beira Interior, foi levada a cabo no âmbito do projeto 
+Pêssego uma acção de avaliação da qualidade dos pêssegos produzidos na região. Neste sentido foram 
analisados, nos ciclos de 2015 e 2016, ao longo de toda a época de produção, os parâmetros de qualidade dos 
frutos de diferentes cultivares de pêssego produzidas na região da Beira Interior».

Os resultados são apresentado no livro que se junta a outros dois já apresentados e intitulados: Guia Prático da 
Produção (primeiro livro) e Inovação nas técnicas de produção (segundo volume).

O projecto +Pêssego decorreu entre Maio de 2014 e Dezembro de 2016 e contou com a participação de nove 
instituições: Sociedade Agrícola da Quinta dos Lamaçais; a Associação de Agricultores de Produção Integrada 
dos Frutos de Montanha; a Associação de Protecção Integrada e Agricultura Sustentável do Zêzere; a Escola 
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco; o Instituto Superior de Agronomia; a Universidade 
da Beira Interior; o Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar, o Centro Operativo e Tecnológico 
Hortofrutícola Nacional e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária.

Livro +Pêssego – Resultados de 
Apoio à Gestão 
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Vai-se realizar o I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos, 
EnSolAPA, no dia 11 de Setembro de 2017 na cidade de São Paulo-Brasil.

A energia solar aplicada ao processamento de alimentos tais como a cocção, a secagem, a pasteurização e 
outros processos são pois um pilar importante que urge dar mais importância em regiões com elevado potencial 
de radiação solar.

O EnSolAPA conta desde já com alguns oradores convidados. Qualquer dos modos, os autores interessados em 
apresentar um trabalho deverão enviar por email um resumo numa única página para a comissão organizadora 
do evento (  e ) até 5 de Agosto de 2017. Os trabalhos poderão ser apresentados 
em português ou em castelhano.

A inscrição nas sessões de apresentação dos trabalhos é gratuita, mas é obrigatória. A inscrição deve enviada 
preferencialmente até 15 de Agosto de 2017 para  e . 

A realização do encontro está prevista para o seguinte local: ABRAVA-Avenida Rio Branco, 1492 - Campos Elíseos, 
São Paulo, Brasil. Todas as pessoas inscritas serão informadas por email sobre o local definitivo e também sobre 
as condições de participação no almoço solar. A cocção solar da totalidade dos alimentos para o almoço estará 
dependente das condições climatéricas, do número de pessoas interessadas e do número e tipo de cozinhas 
solares colocadas em acção.

O programa previsto e a ficha de inscrição encontram-se disponíveis em anexo no final deste boletim.

cruivo@ualg.pt ahneto@usp.br

ahneto@usp.br cruivo@ualg.pt
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As organizações europeias de produtores de frutas e legumes beneficiarão de regras mais simples, de 
encargos administrativos reduzidos e de maior apoio financeiro em tempos de crise, graças à nova 
legislação que entrará em vigor em 1 de junho de 2017.

Em particular, a regulamentação delegada actualizada e simplificada do sector europeu das frutas e 
produtos hortícolas reforçará ainda mais o papel das organizações de produtores (OP) tornando-as mais 
atractivas para os não membros, ao mesmo tempo que melhorará o funcionamento da gestão de mercado 
existente Esquema.

Todos os anos, cerca de 47 bilhões de frutas e vegetais são produzidos por 3,4 milhões de explorações em 
toda a UE, cerca de um quarto de todas as fazendas da UE. De acordo com os últimos números disponíveis, 
havia cerca de 1 500 POs abrangendo 50% da produção de frutas e legumes da UE.
Desde o embargo russo às importações agro-alimentares da UE em agosto de 2014, a UE ajudou a apoiar os 
produtores de frutas e vegetais através de recursos adicionais de 442 milhões de euros. A Comissão 
Europeia também fornece financiamento adicional para OPs de cerca de 700 milhões de euros por ano.
As novas regras também são destinadas a tornar as OPs no setor de frutas e vegetais mais atraentes para os 
produtores que atualmente não são membros, deixando mais claro quais as ações das organizações de 
produtores podem ser elegíveis para o apoio financeiro da UE (por exemplo, investimentos em tecnologia 
ou qualidade melhoria).

Finalmente, as regras que regem as organizações de produtores transnacionais e suas associações também 
foram feitas de forma mais simples e clara para entender, com o objetivo de incentivar mais marketing 
transfronteiriço de produtos.

Saiba mais na página: 
https://ec.europa.eu/info/news/simpler-rules-provide-more-support-fruit-and-vegetable-producers_en

Índice

Fonte: AREFLH

Regras mais simples fornecem mais apoio 
aos produtores de frutas e legumes



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 25 

Pág.: 6

Índice

Em 19 de maio de 2017, o Comité de Representantes Permanentes (Coreper) concordou com um mandato para 
iniciar as negociações com o Parlamento Europeu sobre as quatro propostas legislativas sobre resíduos, que 
fazem parte do pacote de economia circular apresentado pela Comissão em 3 de dezembro de 2015.

As quatro propostas legislativas introduzem medidas adicionais para reduzir a geração de resíduos, controlar a 
gestão de resíduos, impulsionar a reciclagem e reduzir o uso de recursos. Eles visam trazer benefícios para nossa 
economia, meio ambiente e saúde.

Estas novas propostas alteram a legislação relacionada com os resíduos da seguinte forma:
• Diretiva-quadro de resíduos
• Diretriz de resíduos de embalagens
• Diretriz de aterro sanitário
• Directiva sobre resíduos elétricos e eletrónicos, em veículos em fim de vida; E em baterias e acumuladores e 
   pilhas de resíduos

Mais informações na página:
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/05/19-waste-package/

Fonte: AREFLH

Economia circular: quatro propostas 
legislativas sobre resíduos
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O prazo para envio de comunicações (orais e painéis) para o evento da Proteção das Plantas 2017 termina no dia 
30 de junho. 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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Este projeto, iniciado em 2001, prevê a distribuição de frutas e legumes frescos, prontos para comer em 
estruturas costeiras na costa de Salerno (região da Campania).

A atividade é realizada das 9h30 às 12h30. A distribuição é feita com dois modos diferentes:
1) frutas e vegetais são oferecidos em pratos para as pessoas que estão tomando banho
2) os jogos são organizados para crianças, por animadores profissionais, no final do qual frutas e vegetais são 
     oferecidos aos vencedores.

Um dia na praia é o momento perfeito para comer frutas e saladas frescas. O sol e o calor do verão são 
fatores-chave para desfrutar de um lanche refrescante e nutritivo preparado pelos produtores e organizações 
de produtores Alma Seges e TerraOrti.
Esta iniciativa não se resume apenas a apresentar frutas e saladas, propõe a conscientização sobre produtos 
alimentares saudáveis de terras locais.

Índice

Fonte: AREFLH

O projeto italiano "Frutas e Saladas na Praia"
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Criando e desenvolvendo uma pequena empresa para ter noções da realidade do mundo económico: esta é a 
idéia original da competição regional organizada pela Academia de Rennes, a Região da Bretanha e a CCI Brittany.

Nesta 22ª edição do concurso "Une entreprise dans votre lycée", estudantes do ensino médio da Bretanha 
trabalharam para construir o plano de negócios para o projeto de sua empresa, com o apoio de parceiros locais. 
A idéia: entender melhor o mundo dos negócios vivendo seu funcionamento.

Este ano, o 1º prémio foi conquistado pelo Lycée Saint-Magloire de Dol de Bretagne pelo seu projecto de cestas 
de produtos da agricultura orgânica.

Conheça mais na página:
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_396646/fr/qui-sont-les-laureats-du-concours-une-entreprise-dans-votre-lycee

Fonte: AREFLH

Bretanha: um projeto de cestas de produtos 
orgânicos é posto em prática pela escola 
secundária de Dol de Bretagne



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En APA Sol

11 Setembro 2017 

SÃO PAULO-BRASIL 
 

I Encontro Ibero-Americano  

>Energia Solar Aplicada 

> ao 

> Processamento de Alimentos 

O I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de 
alimentos será realizado no dia 11 de Setembro de 2017 na cidade de São Paulo –Brasil. 

 

Face ao exponencial aumento dos consumos de energia e aos problemas ambientais 
locais e globais urge que a atividade de exploração nas unidades fabris e a vida cotidiana 
de cada ser humano se pautem por práticas de boa eficiência na utilização dos recursos 
naturais, incluindo os energéticos. Tais práticas contribuirão certamente para a 
manutenção de condições de equilíbrio na natureza e consequentemente para uma vida 
mais saudável nos dias de hoje e de amanhã.  

 

A energia solar aplicada ao processamento de alimentos tais como a cocção, a secagem, 
a pasteurização e outros processos são pois um pilar importante que urge dar mais 
importância em regiões com elevado potencial de radiação solar. 

 

O I encontro EnSolAPA terá no seu programa oradores convidados com larga e 
amadurecida experiência no processamento de alimentos com energia solar.  

 

Para além das comunicações orais dos oradores convidados, prevê-se realizar uma 
sessão de apresentações orais e uma sessão de apresentações sob a forma de poster de 
trabalhos relacionados com o processamento de alimentos com energia solar realizados 
quer no meio académico quer no meio empresarial. Os autores interessados deverão 
enviar por email um resumo do trabalho numa única página para a comissão organizadora 
do evento (cruivo@ualg.pt e ahneto@usp.br) até 5 de Agosto de 2017. Os trabalhos 
poderão ser apresentados em português ou em castelhano. 

 

A inscrição no encontro para as sessões da parte da manhã e da parte da tarde é gratuita 
tanto para autores dos trabalhos como para assistentes, mas é obrigatória. A inscrição 
deve ser feita preferencialmente até 15 de Agosto de 2017. A ficha de inscrição 
devidamente preenchida deve ser enviada para a comissão organizadora do evento 
(ahneto@usp.br e cruivo@ualg.pt).  

O local da realização do encontro dependerá do número de participantes. Todos as 
pessoas inscritas serão informadas por email sobre o local e também sobre as condições 
de participação no almoço solar. A cocção solar da totalidade dos alimentos para o 
almoço estará dependente das condições climatéricas, do número de pessoas 
interessadas e do número e tipo de cozinhas solares colocadas em acção.  

 

Ficha de inscrição- Encontro EnSolAPA, 11 de Setembro 2017 

 

Nome:______________________________________________Tel:_________________ 

 

Profissão:____________________e-mail:______________________________________ 

 

Instituição/empresa:________________________________________________________ 

 

Endereço: _______________________________________________________________ 

ORGANIZAÇÃO 
 

mailto:cruivo@ualg.pt
mailto:ahneto@usp.br
mailto:cruivo@ualg.pt


Programa previsto  
 
09:00-09:15 Abertura 
 
09:15-13:00 Cozinhas solares em acção: bolo solar, café solar e almoço solar 
 
9:30-11:00 Sessão 1 - Comunicações orais 
 

Horno solar de medio tambor, una tecnología mixta, caja y parábola inserta.  
Pedro Serrano-Chile 
 
Horno solar Tolokatsin, Eduardo Rincón Mejía, México  
 
Projeto Pleno Sol, Nicolau Bussolotti Francine, Brasil 

 
Avaliação de equipamentos solares domésticos (destilador e aquecedor de 
água) em Arequipa-Peru. Sergio Leal Braga, Juan José Milón Guzmán, Herbert 
Jesus del Carpio Beltrán, Peru 
 
Projeto Granola Solar, Rita Taraborelli, Brasil 

 
11:15-12:30 Sessão 2 - Apresentações de posters 
 
13:15-14:30 Almoço solar 

 
 
14:30 -15:30 Demonstração de construção de cozinhas solar de baixo custo com elevada 

eficácia. Celestino Ruivo, Portugal e Elmo Dutra da Silveira Filho, Brasil 

 
15:30-16:30 Sessão 3 - Comunicações orais 

 
Fogão solar painelbólico, Elmo Dutra da Silveira Filho, Brasil 
 
Avanços em cozinhas solares tipo funil, Celestino Ruivo, Portugal 
 

16:30-17:00 Mesa Redonda  
Reactivação da rede ibero-americana de cocção solar 
Moderador, Pedro Serrano (Chile) 
 

17:00-17:30 Encerramento 

 

Comissão organizadora 
 

Alberto Hernandez Neto  

Departamento de Engenharia Mecânica  

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

Av. Prof. Mello Morais, 2231, São Paulo, Brasil 

e-mail: ahneto@usp.br 

 

Celestino Rodrigues Ruivo 

Instituto Superior de Engenharia-Universidade do Algarve 

Campus da Penha, 8005-139 Faro, Portugal 

ADAI - Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial 

Rua Pedro Hispano, nº 12, 3031 - 289 Coimbra, Portugal 

e-mail: cruivo@ualg.pt 
 

 

Antonio Luis Campos Mariani 

USP,Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Brasil 
 

Paulo Hélio Kanayama 

Faculdade de Tecnologia de Itaquera Professor Miguel Reale  

Centro Paula Souza, Brasil 

 

Etevaldo Francisco Carreira Júnior  

Faculdade de Tecnologia de Itaquera Professor Miguel Reale  

Centro Paula Souza, Brasil 

 

Nelson Baptista 

ABRAVA, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento. 
Brasil, Avenida Rio Branco, 1492 - Campos Elíseos, São Paulo, Brasil 

Telefone: +55 11 3361-7266 
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