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1ª Conferência CIRCUL-A-BILITY

“Sem uma avaliação de impacto abrangente, não podemos celebrar o primeiro 
aniversário da estratégia Do Prado ao Prato”

 
Sector hortofrutícola optimista com a próxima edição presencial da Fruit Attraction
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A COST Action CIRCUL-A-BILITY, é uma rede inclusiva de 34 países com mais de 200 
participantes, financiada pela Comissão Europeia (CA19124) com o objetivo de informar, 
educar e desenvolver embalagens alimentares sustentáveis   para o futuro. 

A rede tem como objetivo influenciar e harmonizar as futuras embalagens de alimentos, ao 
mesmo tempo que reduz o desperdício de alimentos, limitando o impacto ambiental das 
embalagens e influenciando as decisões e os decisores políticos em toda a UE.

Se trabalha com Sustentabilidade em Embalagens de Alimentos, deve partilhar seu trabalho na 
FIRST CIRCUL-A-BILITY CONFERENCE.
O evento abrange toda a cadeia de valor para todos os tipos de alimentos, incluindo requisitos 
de embalagens para reduzir perdas de alimentos, embalagens ativas e inteligentes, novos 
materiais de embalagem, materiais de embalagem e segurança alimentar, atitude do 
consumidor em relação à embalagem, métricas e avaliação da sustentabilidade da embalagem, 
reciclagem e fim de vida, embalagem e logística.

Inscreva-se  e componha o seu resumo .aqui aqui

Prevemos um evento onde cientistas com diferentes formações partilharão ideias e soluções, 
aproveitando a colaboração mútua para aumentar o conhecimento e possivelmente iniciar 
novas cooperações.

Fonte: UNIFG

https://projects.au.dk/circul-a-bility/conference2021/
https://projects.au.dk/circul-a-bility/conference2021/registration/
https://projects.au.dk/fileadmin/user_upload/CIRCULABILITY_Cost_Action/Conference_2021/Abstract/Abstract_deadline_June_30.pdf
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É cada vez mais consensual que a biotecnologia tem um imenso potencial para contribuir para 
sistemas alimentares mais sustentáveis, alinhados com os princípios do Pacto Ecológico 
Europeu e da Estratégia do Prado ao Prato.
 
Face a esta realidade, a CAP e a P-BIO associaram-se para organizar o webinar «Debates em 
biotecnologia: da agricultura à bioeconomia» que se irá realizar no próximo dia 7 de Junho pelas 
10:00 horas (programa em anexo), que tem como objetivo analisar e debater as novas 
oportunidades que a biotecnologia trás ao sector agro-alimentar, desde a agricultura à 
bioeconomia.
 
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias: aqui 

Fonte: CAP

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t1vofD3HT3aoBl_daw3p1w


Agricultores europeus: “sem uma avaliação de impacto abrangente, 
não podemos celebrar o primeiro aniversário da estratégia 
Do Prado ao Prato” 
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A Copa-Cogeca, representante dos agricultores europeus, de que a Confagri — Confederação 
Nacional das Cooperativas Agrícolas é membro, diz que “sem uma avaliação de impacto 
abrangente, não podemos celebrar o primeiro aniversário da estratégia Do Prado ao Prato”.

Em comunicado a Copa-Cogeca alerta que esta estratégia “não afectará apenas a qualidade 
ambiental da nossa agricultura, mas também a nossa capacidade de produção, a nossa 
competitividade, as nossas importações e, em última instância, os preços ao consumidor”. E 
relembra que o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans, tinha 
prometido a “realização de uma avaliação de impacto abrangente”. “No entanto, embora isso 
tenha sido prometido em várias ocasiões e em conformidade com os princípios de “boa 
governação” da Comissão, sabemos agora que essa avaliação não será efectuada”.

“Assinala-se hoje um ano desde que a Comissão Europeia apresentou a Estratégia Do Prado ao 
Prato, em Bruxelas. No entanto, não podemos comemorar este aniversário, dado que a 
Estratégia continua a levantar demasiadas questões na comunidade agrícola e agroalimentar 
europeia. Um ano de intenso debate que veio a multiplicar as nossas preocupações a este 
respeito”, salienta o mesmo comunicado.

Os paradoxos das metas
No entanto, diz que, “como foi demonstrado no ano passado, também existem grandes 
paradoxos na composição dessas metas abrangentes e, quando os compreendermos 
totalmente, poderá ser tarde demais. Não devemos fugir do debate sobre esses paradoxos. Pelo 
contrário, devemos discuti-los colectivamente porque, mesmo que pareça haver uma 
desatenção colectiva por parte da UE, o que está em jogo é demasiado importante”.

Para aqueles agricultores europeus, a única maneira de ter um debate concreto sobre a 
essência da Estratégia Do Prado ao Prato teria sido a realização de uma avaliação de impacto 
abrangente. “Embora isso tenha sido prometido em várias ocasiões e em conformidade com os 
princípios de “boa governação” da Comissão, sabemos agora que essa avaliação não será 
efectuada”.

Fonte: Agricultura e Mar Atual



5
regressar
ao índice

A organização da Fruit Attraction, feira internacional do sector das frutas e legumes, confirma o 
bom ritmo das inscrições para o certame que se realizará presencialmente de 5 a 7 de Outubro. 
Segundo a Ifema e a Fepex, o número de empresas inscritas até ao momento é muito 
semelhante ao de 2019 por esta altura.

«Estamos num momento de muitos factores favoráveis, prevendo-se um cenário muito positivo 
para a celebração presencial da Fruit Attraction 2021, unanimemente reconhecida pelo sector 
hortofrutícola como uma grande plataforma de marketing para o planeamento anual das 
campanhas», diz o director Raúl Calleja, que destaca, entre outros factores, o facto de em 
Espanha já terem dado início às feiras internacionais bem como em outros países europeus. 
Além disso, referiu ainda «a evolução positiva das taxas de vacinação na UE (que se espera que 
atinja 95% na área profissional em Outubro), e nos países terceiros que são destino das 
exportações europeias, para além da chegada de fundos de recuperação europeus, não 
esquecendo os dados económicos promissores do terceiro e quarto trimestres de 2021», 
enumerou Raúl Calleja.

A participação do Fruit Attraction será também favorecida com a redução progressiva das 
restrições à entrada de visitantes internacionais de áreas não pertencentes à UE, tal como foi 
recentemente aprovado pela União Europeia através do “Certificado Digital UE COVID ”, que 
entrará em vigor a partir de 1 de Julho com o objectivo de facilitar a livre circulação em todo o 
território europeu por parte de quem já está vacinado, ou imunizado por ter tido covid-19 nos 
últimos seis meses, ou tem teste negativo.

* Países confirmados a 25 de Maio: Alemanha; Bélgica; Bulgária; Chile; Colômbia; Costa do 
Marfim; Costa Rica; Equador; Espanha; Estados Unidos; França; Gana; Grécia; Itália; Quénia; 
Marrocos; México; Países Baixos; Polónia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República 
Dominicana; República da Moldávia; África do Sul; Suécia; Turquia e Ucrânia.

Fonte: FLF
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“Agora é o momento perfeito para investir na agricultura 4.0. Muitas empresas manifestam o 
seu interesse pelos benefícios fiscais concedidos pelo Crédito d'Imposta 4.0 (50%), que foi 
prorrogado até 2022. Nossas soluções são inovadoras, precisas e fáceis para usar. 
Um exemplo perfeito é o sensor "terraSmart 3 em 1", que mede a temperatura do solo, o 
conteúdo de água no solo e a condutividade eléctrica total”, explica Michele Cortina da 
terraSmart, uma empresa formada por jovens profissionais que projetam e criam soluções 
Agricultura 4.0.

“Um dos principais objetivos da agricultura de precisão é uma gestão eficaz da água. Graças à 
irrigação 4.0, conseguimos obter múltiplas vantagens como a redução dos custos de irrigação 
(tanto em termos de consumo de água como de energia) e uma gestão otimizada para melhorar 
os rendimentos e mostrar um compromisso com a economia sustentável de água para os 
consumidores. «

"O monitoramento constante do conteúdo volumétrico de água (%) permite a aplicação de um 
modelo de irrigação mais eficaz e preciso que considera a capacidade de campo (FC), 
percentagem de murcha permanente (PWP), capacidade de água disponível (AWC) e 
esgotamento máximo permitido (MAD) com base sobre o tipo de solo e cultura. "

“Os técnicos da terraSmart auxiliam a empresa na aplicação do modelo em função do tipo de 
solo e cultura e definem os objetivos de irrigação a serem mantidos e verificados pelos 
sensores. O próximo passo da Irrigação 4.0 é a automação - os sensores podem ser conectados 
ao sistema de irrigação que é ativado automaticamente com base nos limites estabelecidos pelo 
modelo de irrigação. 
"As vantagens do sensor" terraSmart 3 em 1 "estendem-se à fertirrega, pois o sensor também 
mede a condutividade elétrica total do solo e a nuvem terraSmart calcula automaticamente 
outros parâmetros considerados essenciais para gerenciar a fertirrigação, como por exemplo a 
quantidade de sais minerais na água. O sensor permite estimar a quantidade de sais minerais 
no solo bem como a quantidade adicionada pela irrigação, além de monitorizar a circulação dos 
sais durante e após a fertirrega. " 

Fonte: Freshplaza

Irrigação 4.0 e o sensor 3 em 1 da terraSmart
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