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Despacho nº 11400/2016 -publicado no diário da república de 23/09/2016 - grupo de trabalho - pera rocha: Voltar

Fonte: Diário da República

O Gabinete do senhor Secretario de Estado da Agricultura e Alimentação, publicou  o 
Despacho nº 11400/2016, publicado no Diário da Republica de 23-09-2016, que cria um 
grupo de trabalho com o objectivo de estudar a problemática da estenfiliose na cultura 
da pera rocha. 

O objectivo é identificar linhas de investigação a serem implementadas para estudo desta 
problemática e simultaneamente discutir e publicar um conjunto de medidas de controlo 
a ser implementadas pela produção. O COTHN foi convidado e fará parte deste grupo de 
trabalho, que reunirá pela primeira vez ainda durante este mês de Outubro.

Simultaneamente o COTHN está a coordenar com várias organizações da produção e 
entidades do sistema cientifico e tecnológico, um Grupo operacional, que tem por 
objectivo “Estudar a evolução da estenfiliose na cultura da pereira 'Rocha' e aplicar um 
conjunto de práticas que permitam minimizar o impacto da doença, com base na 
utilização otimizada dos recursos (água, fertilização, produtos fitofarmacêuticos)”, cuja a 
candidatura será submetida durante o mês de Outubro.
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Agroalimentar: CPLP promove I edição do Agrofórum:
Voltar

A I edição do Agrofórum CPLP tem lugar nos dias 26, 27 e 28 de outubro, no grande 
auditório da FIL, no Parque das Nações, em Lisboa. A iniciativa, da Câmara Agrícola 
Lusófona (CAL), irá ter como tema central “A dinamização do agronegócio na CPLP - 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”.

A organização justifica a realização do evento pelo facto de «a realidade do setor 
agroalimentar, dentro dos países da CPLP, necessita dum debate sério, pragmático e 
construtivo por parte dos seus principais atores: empresários, líderes associativos ou 
financeiros e responsáveis políticos». Tudo, lê-se no site do evento, «por forma a reforçar 
o seu papel e sua contribuição para o desenvolvimento económico da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa».

É neste quadro que surge o «Agrofórum» da CPLP, «o único fórum da área apoiado quer 
pela CPLP, quer pela CE-CPLP – Confederação Empresarial da CPLP». Sob o lema 
“dinamizar o agronegócio na CPLP”, o evento tem como «objetivo destacar as 
oportunidades no agronegócio nos países do espaço lusófono, motivando os agentes do 
sector através da demonstração do saber de experiências feito».

«E construir um Mecanismo para Facilitação da Participação do Setor Privado no Conselho 
de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP e na implementação da Estratégia de 
Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade», avançam os promotores.
“O potencial do Agronegócio na CPLP”, “Oportunidades e Constrangimentos na CPLP”, 
“Empreendedorismo, Marketing e Finanças – Novas Abordagens e Soluções“ e “A 
Importância da iniciativa privada no desenvolvimento da CPLP” são alguns dos temas em 
debate.

Aceda ao programa no link:
http://www.agroforum.pt/

Fonte: Frutas Legumes e Flores



Cadeia alimentar: ASAE promove seminário sobre avaliação dos riscos:

Fonte: ASAE
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Voltar

O auditório do campus do Lumiar, em Lisboa, irá ser palco a 14 de outubro do seminário “A ASAE 
e a Comunidade Científica na Avaliação dos Riscos e na Comunicação dos Riscos” na Cadeia 
Alimentar.
O evento, organizado pela ASAE, contará com a presença de diversas entidades com papel na 
Avaliação e Comunicação dos Riscos, tanto a nível nacional, como internacional.
De acordo com a ASAE terá como principais objetivos «não só dar a conhecer o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido nestas áreas pelos vários intervenientes, como também promover a 
re?exão sobre várias questões relacionadas com os riscos alimentares».
Do programa, destaque para a sessão plenária sobre Avaliação dos Riscos que conta com a 
comunicação “ASAE enquanto Ponto Focal nacional junto da EFSA – Autoridade Europeia para a 
Segurança Alimentar”, a cargo de Filipa Melo de Vasconcelos, subinspetora geral da ASAE – 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
“A Agenda Europeia de Avaliação de Risco e as oportunidades de cooperação via Art.36º/EFSA- 
European Food Safety Authority” e “Avaliação dos Riscos na ASAE
Plano Nacional de Colheita de Amostras” são os temas que se seguem no âmbito da sessão.
Segue-se a reflexão sobre as seguintes temáticas:
- A importância do Laboratório de Segurança Alimentar na ASAE, Agenda Nacional de Avaliação 
dos Riscos até 2020;
- O impacto da comunicação dos riscos aos jovens;
- O Projeto ASAE “Alimento Seguro”- Avaliação do impacto nas crianças;
- Projeto ASAE “Mãos Limpas”;
- Projeto ”Come devagar e bem e mexe-te também”;
- A Cooperação ERSAR/ASAE- balanço e perspetivas futuras;
- A Avaliação dos Riscos em Cabo Verde;
- ASAE no Contexto dos Projetos Internacionais;
- A Importância do Inquérito Nacional de Consumo na Avaliação de Riscos;
- Estudo de Avaliação de Risco,“Exposição de contaminantes químicos, em três dietas diárias de 
gravidas com tendências alimentar distintas”;
- Estudo de Avaliação de Risco, “Avaliação do risco da exposição a substâncias estimulantes 
(cafeína, taurina e glucoronolactona) em adolescentes do distrito de Lisboa”.

Pode ler o resto da noticia em: http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/cadeia-alimentar-asae-
promove-seminario-sobre-avaliacao-dos-riscos/



 Centro de Frutologia Compal cria o primeiro Mapa das Frutas de Portugal :

Centro de Frutologia Compal, 
CIGeoE, DGADR e APN (entidades 
envolvidas na construção do Mapa 
das Frutas de Portugal).

Membros do Centro de Frutologia 
Compal e CIGeoE
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Voltar

Na passada sexta-feira, dia 23 de setembro, o Centro de 
Frutologia Compal apresentou o Mapa das Frutas de Portugal, o 
primeiro mapa a representar as frutas DOP e IGP em Portugal 
que vai ser entregue às escolas do nosso país.

Centro de Frutologia Compal cria o primeiro Mapa das Frutas de 
Portugal, em colaboração com o Centro de Informação 
Geoespacial do Exército. No Mapa, que conta com o apoio 
institucional da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, estão representadas as áreas das 17 frutas de 
Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação 
Geográfica Protegida (IGP) que existem em Portugal. 



Haskap: novo pequeno fruto aguarda autorização da UE para “existir”:

Fonte:www.portalfruticola.com
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Uma nova baga rica em antioxidantes e muitos ingredientes nutritivos, proveniente do Reino 
Unido e Polónia, assim se apresenta a haskap, que ainda se encontra como uma espécie não 
reconhecida dentro da União Europeia. O fruto foi criado pela AG Thames, subsidiária da CPM 
Retail, adianta o portalfruticola.com.

“No Reino Unido este fruto está a ser tratado como um novo alimento, como uma baga que não 
existe”, afirma Rachel Montague-Ebbs, Diretora da Divisão de Fornecedores da CPM Retail ao 
portalfruticola.com, na Ásia Fruit Logística em Hong Kong.

Segundo sustentou a Diretora, a haskap é nativa do Japão e do Este da Rússia. Já o conseguem 
vender no Canadá, mas pretendem abrir mais mercados. Sem o certificado da UE será difícil que 
outros países possam ver esta fruta que parece um mirtilo alargado, com um sabor entre a 
framboesa e sabugueiro.

“Tem o dobro de antioxidantes dos mirtilos e três vezes mais ferro, pelo que é muito popular nos 
países onde existe consciência sobre a saúde”, afirmou, acrescentando que no Japão é um fruto 
visto como benéfico para a visão, país onde a empresa pretende também entrar com a haskap.

O reconhecimento por parte da UE poderá levar entre 18 a 24 meses. Contudo, o Brexit poderá 
ser uma barreira para conseguir o reconhecimento. “Tem que ser assinado por cada Estado 
Membro da UE. Porém, se o Reino Unido abandona a UE, não estamos certos de que será este o 
procedimento”, explica Montague-Ebbs.

Depois de obtido o certificado que aprova a existência do fruto haskap, a empresa vê com bons 
olhos a possibilidade de outros mercados. “Sabemos que o volume vai crescer significativamente 
nos próximos anos – vamos ter 500 toneladas até 2020, e tencionamos vender a mercados fora 
da UE”.

“O haskap é visto como um grande novo superalimento. Creio que vai ser também interessante 
desidratado. As pessoas já têm goji e outros frutos que colocam nos seus cereais ou iogurte, e o 
haskap será uma boa opção para este tipo de coisas”, concluiu a Diretora, acrescentando ainda 
que esta campanha de fruta fresca foi muito reduzida, pelo que parte da colheita poderá ser 
vendida como produtos congelados ou secos.

Voltar



UE: limões da turquia são produtos de risco devido a resíduos de pesticidas:

Fonte: Agrodigital
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A Comissão Europeia, com o voto unânime dos 28 Estados-membros, decidiu em março de 2016 
incluir os limões da Turquia no Anexo 1 do Regulamento (CE) nº669/2009, ao considerar que se 
trata de um produto de risco devido à presença de resíduos de pesticidas.

Por esta razão, os limões provenientes da Turquia importados pela União Europeia (UE) esta 
campanha, 2016/2017, que começa agora, vão ser submetidos a controlos especiais e reforçados 
por parte das autoridades de controlo europeias, incluindo análises de laboratório.

Este Regulamento comunitário estabelece uma lista de alimentos (Anexo I) que devem ser objeto 
de um controlo oficial especial no ponto de entrada no território comunitário.

A lista de produtos é revista periodicamente, tendo em conta os resultados da aplicação do 
Regulamento, as notificações do sistema de alerte rápido da UE, conhecido como RASFF, as 
informações do Serviço Alimentar e Veterinário da Comissão Europeia, os resultados dos 
programas de vigilância nacionais e as informações e os dados recebidos de países terceiros, 
entre outros fatores.

No caso dos limões turcos, a sua entrada na lista de produtos de risco oficializada na publicação 
do Regulamento (UE) 2016/443, é consequência da deteção em 2015 de 10 lotes com resíduos 
de bifenilo com análises que confirmaram a presença de até 8,56 miligramas por quilo, quando a 
normativa da UE fixa esta substância em limões o limite de 0,01 miligramas o quilo.

Para além disso, sucessivas informações do Serviço Alimentar e Veterinário da UE em 2009, 
2010, 2011 e 2013, confirmam repetidamente as deficiências do sistema turco de controlo sobre 
a comercialização e uso de produtos fitofarmacêuticos, muitos dos quais proibidos na UE, o que 
em conjunto com a amostragem oficial dos lotes exportados é muito baixo e à limitação de 
laboratórios convenientemente acreditados, levam a aconselhar um maior controlo nas 
alfandegas comunitárias.

Tudo isto sem esquecer que na última informação do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), publicado em 2015 sobre a citricultura na Turquia, confirmava que o grande 
desafio dos exportadores de citrinos na Turquia era precisamente a alta presença de resíduos de 
pesticidas tanto pré como pós-colheita.

Voltar



Verniz comestível para aumentar o tempo de preservação de frutas e legumes:
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Voltar

Investigadores da Universidade Autónoma do México, UNAM, desenvolveram um verniz 
comestível capaz de prolongar a durabilidade e capacidade de preservação de frutas e 
legumes em refrigeração. 

Drª. Maria de la Luz Zambrano Zaragoza, investigadora da faculdade de Cuautitlán (FES) 
explica que para além de ter um produto atrativo, consegue uma maior redução de 
desperdício alimentar.

Com esta tecnologia, foi possível preservar uma maça aberta por 25 dias e um kiwi por 2 
semanas.

Após 9 anos de investigação, os cientistas da UNAM descobriram que se encontrassem 
nano cápsulas cheias com alfa tocoferol e beta carotenos dispersas nas frutas e legumes 
acabados de cortar, uma película se forma inibindo a formação dos processos enzimáticos 
e o consequente aumento de preservação do produto.

A camada de verniz não é visível a olho nú. Podem-se criar vernizes com sabores 
diferentes para tornar o produto mais atrativo. 

Fonte: Freshplaza



Um robô Belga para a apanha do morango de estufa.:
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Voltar

Nos últimos três anos, engenheiros Belgas têm trabalhado em segredo num robô capaz 
de apanhar morangos de estufa. Finalmente, têm um protótipo para mostrar.
A máquina fez a sua demonstração em Hoogstraten, no dia Internacional da Mecanização 
e Demonstração.

Máquina da apanha
Uma pega segura o morango por baixo, torcendo-o para partir o pé e colocando-o numa 
couvete ou carrinho. Este é o processo desempenhado pelo robô que os engenheiros do 
gabinete Belga Octinion têm trabalhado.
Após a revelação do protótipo, o director técnico Jan Anthonis afirma que o objetivo é 
que a máquina consiga apanhar 70% dos morangos, colhendo 1 morango cada 3 
segundos, resultando num custo semelhante ao de um humano, sendo que a máquina 
deverá apanhar 24Kg por hora e trabalhar 24 horas por dia.

Efetuar a apanha por baixo e a torção lateral são características importantes da máquina. 
“ A colheita torna-se mais fácil graças à torção lateral. A força do pé é menor quando 
colhendo verticalmente. Todo o processo é muito semelhante à colheita manual”, afirma 
Anthonis.
Neste momento, apenas frutos maduros são colhidos, embora vários estágios de 
maturação possam ser alvo de colheita através da inclusão de tecnologia óptica. 

Pode ler o resto da noticia e ver os vídeos de demonstração no link:
http://www.freshplaza.com/article/164070/Belgian-strawberry-harvesting-robot-to-
enter-greenhouses-next-year

Fonte: Freshplaza



Fruit Attraction, IFEMA, Madrid; 5, 6 e 7 de Outubro.

Decorre já na próxima semana, o certame Fruit Attraction na
feira de Madrid (IFEMA) nos dias 5, 6 e 7 de Outubro.
O COTHN vai estar representado no espaço da Portugal Fresh.
Visite-nos no pavilhão 8. 
Consulte o programa da feira, assim como todos os 
intervenientes no link:
http://www.ifema.es/fruitattraction_06/

Eventos:
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