
BIS 05 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:

29 de janeiro a 4 de 
fevereiro de 2017

clique para prosseguir



 Governo cria comissão para combater o desperdício alimentar; pág.: 6

PAC pós 2020 | Consulta pública; pág.: 7

Horas de frio no território continental; pág.: 9

11º Curso Internacional de tecnologias de pós-colheita e processado mínimo; pág.: 8

Criado novo laboratório em Espanha para investigar a atividade bioinsecticida das plantas.; pág.: 10

Pesticidas e bananas em debate no Parlamento Europeu; págs.: 5

Crédito Agrícola apoia a produção nacional; pág.: 4

Divisão de Agricultura e Pescas das Caldas da Rainha vai encerrar; pág.: 3

  pág.: 11 e 12Eventos;

Índice

BIS 05 17 29 de janeiro a 4 de 
fevereiro de 2017

Já disponíveis em:

OS BALANÇOS DE 

CAMPANHA das:

Prunóideas, 

Maçãs e

Pêras.

www.cothn.pt



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 05 

Pág.: 3

A Divisão de Investimento de Agricultura e Pesca (DIAP) das Caldas da Rainha vai encerrar, apesar dos protestos 
dos agricultores da região, que passarão agora a ter que deslocar-se a Santarém. De acordo com a publicação 
regional Oeste Global, o PCP já contestou esta decisão.

Para o PCP é “extremamente negativo que os produtores dos setores da agricultura e das pescas da zona Oeste 
deixem de ter esta importante estrutura de apoio”, que será, assim, transferida para Santarém. O PCP já 
questionou o Executivo acerca desta decisão que acredita que irá “afastar técnicos experientes na análise de 
processos, para transferir as suas competências para uma distância superior a 30 quilómetros (que no caso de 
algumas explorações ascende a 100 km) relativamente à divisão encerrada”.

Para além disso, o partido defende que o encerramento destes serviços irá obrigar os agricultores do Oeste “a 
deslocarem-se a Santarém para fornecimento de informações ou documentação solicitadas e necessárias ao 
andamento dos processos”, o que se refletirá “num aumento de custos para a DRAP, uma vez que o 
acompanhamento dos projetos implica visitas para realização das vistorias obrigatórias, que carecem da 
deslocação dos técnicos que acompanham a candidatura.”

Índice

Fonte: Vida Rural

Divisão de Agricultura e Pescas das Caldas da Rainha 
vai encerrar
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Arranca hoje, 30 de janeiro, mais uma campanha do Grupo Crédito Agrícola destinada ao setor Agrícola, 
Florestal, do Mar e Agroindustrial, da qual fazem parte um conjunto de soluções para a gestão do dia a dia, 
financiamento e proteção.
Entre os produtos da campanha, e no âmbito dos produtos para a gestão corrente, destaque para o cartão de 
crédito Agricultura, cuja imagem pode ser escolhida em função da atividade desenvolvida.
Há também diversas opções de financiamento de curto prazo, para fazer face às necessidades de gestão 
corrente, assim como linhas de financiamento a médio e longo prazo, com spreads bonificados, para potenciar o 
investimento no negócio.
Estão ainda incluídas diversas soluções de leasing mobiliário (veículos e equipamentos agrícolas) e imobiliário 
(escritórios, explorações agrícolas, espaços comerciais, instalações agroindustriais) com descontos nas condições 
de formalização.
No campo da protecção, destaque para os Seguros Vida, direcionados para empresas e Empresários em Nome 
Individual, com descontos que podem chegar aos 15% e para os Seguros Não Vida, onde se incluem o CA 
Seguros Tratores e Máquinas Agrícolas, o CA Seguros MultiRiscos Empresas e o CA Seguros Responsabilidade 
Civil Empresarial, cujos descontos podem ascender aos 40%.
No âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, além de apoio na fase de candidatura, o CA 
disponibiliza linhas de financiamento para as várias fases do projeto, assim como medidas de apoio e incentivos 
disponíveis.
Desde sempre a apoiar a agricultura, o Crédito Agrícola considera que «a produção nacional é um bem que 
merece crédito, pelo que reforçou a oferta para o setor primário».
A campanha CA Agricultura está disponível na rede de Agências do Crédito Agrícola em todo o país até ao dia 7 
de abril. 

Índice

Fonte: Agrotec

Crédito Agrícola apoia a produção nacional
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O Parlamento celebra esta semana a sua reunião plenária de Bruxelas, num debate sobre os pesticidas entre 
outros temas.
Na reunião será votado o mecanismo de salvaguarda para o setor da banana depois da adesão do Equador ao 
acordo comercial entre a União Europeia e Colômbia e Peru, mecanismo já aprovado pelos eurodeputados na 
passada semana na comissão parlamentar de Comércio Internacional.

Esta terça-feira, a comissão parlamentar do Ambiente vota uma resolução sobre o uso sustentável e pesticidas e 
as alternativas de baixo risco para protecção das culturas.

Índice

Fonte: Agrotec

Pesticidas e bananas em debate no Parlamento 
Europeu
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O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, afirmou que o desperdício 
alimentar «é um tema de enorme relevância social, relativamente ao qual temos a obrigação de apresentar 
respostas exequíveis, não obstante o quadro financeiro restritivo em que nos encontramos», na primeira 
reunião da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, em Lisboa.

O Ministro afirmou também que «esta Comissão deverá começar por delinear uma estratégia que deverá 
submetida à discussão pública, para depois elaborar um plano de ação que implemente a estratégia, mas que 
também integre e potencie as iniciativas positivas da responsabilidade da sociedade civil e de algumas 
autarquias já em curso».

A Comissão tem como missão promover a redução do desperdício alimentar através de uma abordagem 
integrada e multidisciplinar, designadamente através elaboração da Estratégia Nacional de Combate ao 
Desperdício Alimentar e de um Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar, que o Ministro pretende 
que estejam concluídos até ao final do primeiro semestre deste ano.

Esta comissão é composta por representantes do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do 
Ministério, que preside e coordena; da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária; do Instituto Nacional de 
Estatística; da Direção-Geral das Autarquias Locais; da Direção-Geral da Educação; da Direção-Geral da 
Segurança Social; da Direção-Geral de Saúde; Direção-Geral das Atividades Económicas; da Direção-Geral do 
Consumidor; da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; da Agência para a Competitividade e 
Inovação (IAPMEI); da Agência Portuguesa do Ambiente; da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos; da Associação Nacional dos Municípios Portugueses; da Associação Nacional de Freguesias; 
da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome; e das Regiões Autónomas da Madeira e 
Açores.

Índice
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O Comissário da Agricultura, Phil Hogan anunciou que a Comissão Europeia irá proceder ao lançamento de uma 
consulta pública sobre o futuro da Política Agrícola Comum (PAC) no próximo dia 2 de fevereiro.
A consulta integrará 30 questões sobre prioridades políticas como sustentabilidade, financiamento (orçamento 
UE e instrumentos financeiros), simplificação, instrumentos de gestão de risco e renovação geracional. Integrará 
também questões abertas no âmbito da simplificação da PAC e redução da carga administrativa para os 
agricultores, beneficiários e Estados Membros e se deve haver ou não maior enfoque nos resultados e menos 
nos controles.
Em coerência com os objetivos chave anunciados pelo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, é 
realçado o potencial das áreas rurais e o impacto na agricultura da UE dos acordos internacionais e negociações 
no âmbito das trocas comerciais em curso com países terceiros.  
A consulta terá a duração de 12 semanas, estando prevista uma conferência em junho para apresentação dos 
respetivos resultados. A Comunicação formal da Comissão Europeia sobre o futuro da PAC será apresentada até 
final de 2017.

ÍndicePAC pós 2020 | Consulta pública

Fonte: GPP



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 05 

Pág.: 8

Nos próximos dias 29 de Março a 4 de Abril de 2017, realiza-se na Universidade Politécnica de Cartagena o 11º 
Curso Internacional de tecnologias de pós-colheita e processado mínimo. Fomentado por professores, 
investigadores de universidades da América latina, França, Itália e Portugal assim como técnicos e diretores de 
empresas relevantes do sector hortofrutícola.

O curso inclui artigos, workshops, visitas técnicas e está vocacionado para profissionais, técnicos, investigadores 
e estudantes do ensino superior, mestrados e pós-graduações.

Será uma boa oportunidade para quem pretende reforçar ou adquirir conhecimentos sobre a manipulação e 
optimização de frescos e processado mínimo (IV Gama), seu armazenamento e transporte, assim como aspetos 
relacionados com o metabolismo, fisiologia, qualidade e segurança alimentar.
Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

Índice11º Curso Internacional de tecnologias de 
pós-colheita e processado mínimo

Fonte: Vida Rural
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No mapa ao lado encontra-se o número de horas de frio (total de horas com temperaturas inferiores a 7.2ºC) 
acumulado desde 01 de outubro (até 30 de abril) para fruteiras em Portugal Continental), atualizado 
diariamente às 8:30 UTC.. Calcula-se com base nos resultados da análise objetiva do modelo de previsão 
numérica do tempo – ALADIN (operacional no IPMA, I.P.). 

ÍndiceHoras de frio no território continental.

Fonte: IPMA
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A Idai Nature inaugurou um novo laboratório com o objetivo de investigar e desenvolver um bioinsecticida a 
partir de extratos vegetais para usar em tratamentos sobre outras plantas.
Como afirma o CEO da empresa, Carlos Ledó “Estamos a recuperar métodos antigos de luta biológica e a aplicar 
nas tecnologias mais recentes. Esta empresa sempre investiu muito em tecnologia o pessoal especializado para 
o seu laboratório. O orçamento para R&D é cinco vezes maior que a média utilizada por outras empresas do 
setor.”
Com o grande aumento do volume de negócios nos últimos dois anos e o aumento de colaboradores, a Idai 
Nature tem-se expandido quer nacional, quer internacionalmente.
Recentemente o grupo abriu filiais no México, na Algéria e na Turquia de onde fornece os mercados de Africa e 
da Rússia. “O nosso maior desafio é demonstrar o quanto importante é para as nossas vidas uma agricultura e 
um ambiente livre de resíduos químicos.”

Na cerimónia de inauguração esteve presente o Presidente da Região de Valência, Ximo Puig que aproveitou 
para salientar que a Idai Nature era fundamental para a reputação da região e que esta necessita de olhar para 
um futuro mais sustentável, colocando um enfase no compromisso da empresa em impulsionar uma agricultura 
mais orgânica e de elevada qualidade.
Ximo Puig sublinhou também o papel que a Idai Nature tem desempenhado na união do setor primário, o que 
considera fundamental para os Valencianos, considerando que uma economia de inovação é que colocará 
Valência como um fomentador de emprego de qualidade.

O Presidente também assegurou que o governo está convencido com as boas perspetivas de futuro da 
agricultura Valenciana, desde que saiba adaptar-se aos novos tempos e à crescente exigência de respostas por 
parte de um público cada vez mais consciente da qualidade da sua alimentação.

ÍndiceCriado novo laboratório em Espanha para investigar 
a atividade bioinsecticida das plantas.

Fonte: Freshplaza
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ÍndiceEventos:

A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) e a Associação Brasileira de Horticultura (ABH) estão a preparar 
o I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura, que reúne pela primeira vez em Lisboa, de 1 a 4 de Novembro, 
investigadores, técnicos e empresários dos diferentes ramos da Horticultura (entendida em sentido lato), a 
trabalhar em Portugal, no Brasil e em todos os outros países de língua oficial portuguesa (CPLP).

O CLBHort2017 tem como tema a “Inovação ao Serviço dos Negócios”, integrando Sessões Plenárias, Mesas 
Redondas e E-Posters.

- Plenária 1- Horticultura de precisão em aplicações da deteção remota, robótica e inteligência artificial.
- Plenária 2 - Os novos desafios da qualidade pós-colheita.
- Plenária 3- Diversidade das variedades hortícolas – Detentores dos direitos legais da produção e   
  comercialização das
  sementes.
- Plenária 4- Visão geral sobre processamento em Horticultura (Caso estudo tomate de indústria) - Situação 
  atual e perspetivas futuras em Portugal e no Brasil

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.
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ÍndiceEventos (continuação):

O ISA e a QUERCUS têm o prazer de o/a convidar para assistir ao webstream em direto do 5º Simpósio sobre o Uso Sustentável dos Pesticidas* que irá realizar-se na tarde do dia 7 de 
fevereiro, no Parlamento Europeu em Bruxelas, focando-se sobre a viticultura, numa iniciativa da IOBC, IBMA e PAN Europe (Programa em anexo).

Porquê esta iniciativa?
A vitivinicultura é um setor com grande importância económica em Portugal, sendo que é na cultura da vinha que se verifica um das maiores níveis de utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. A Pesticides Action Network-Europe, IOBC e IBMA organizam anualmente um simpósio em Bruxelas, para debater a implementação da Diretiva Europeia do Uso 
Sustentável dos Pesticidas e incentivar a troca de experiências. Enquanto associado da
PAN-Europe e participante da Parceria Europeia para a Proteção da Biodiversidade na Viticultura, a QUERCUS entendeu ser muito oportuna a divulgação deste encontro em Portugal. 
Paralelamente, o ISA, através da investigação que realiza na área da proteção integrada, associou-se a este evento que interessará a investigadores e a outros atores do setor vitícola e 
vitivinícola empenhados na sustentabilidade da vinha em Portugal.

No final será realizado um breve debate para troca de impressões sobre este encontro, com a presença de elementos do ISA e Quercus.

A transmissão será feita em direto, sem tradução simultânea.
Língua: Inglês e Italiano

*A entrada é livre e não é necessária inscrição*

*Local: Instituto Superior de Agronomia (Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa)
*Sala: Sala de Videoconferência no Pavilhão Anexo, junto ao CIISA
*Hora: 14:00h-17:30h (hora de Portugal) (no programa uma hora adicional devido ao fuso
horário)
Acesso por transporte público: E18, 760, 724, 720, 742
Acesso por automóvel: é possível estacionar na Tapada da Ajuda, entrando pelo portão principal (38º42'22,15''N, 9º10'57,51W) na Calçada da Tapada, em frente à Rua Jau, mediante o 
pagamento de 1,50€).

Informações adicionais: por email para  ou tel. 213653225

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

elisalacerda@isa.ulisboa.pt

mailto:elisalacerda@isa.ulisboa.pt
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LISBOA • PORTUGAL • 2017
01 a 04 de novembro 
Centro de Congressos do ISCTE

PROGRAMAÇÃO PRÉVIA

inscrições

(*)  Inclui  documentação, almoços, cafés e "cocktail". | (**) Estudantes: Desconto 50%  da categoria. Inclui documentação e cafés.  

Inscrições de grupos de 4 da mesma empresa ou instituição dá direito a uma 5ª inscrição extra (não paga). Inclui documentação , almoços, cafés  e “ 

cocktail”.

- As visitas técnicas, workshops e o jantar de gala tem inscrições separadas.

- As visitas técnicas a empresas da região serão no dia 04/11/2017.

As inscrições deverão ser efetuadas na aplicação  do site do Congresso: www.clbhort2017.com

NÃO SÓCIOS* € 300 € 370

TIPO DE INSCRIÇÃO até 30/06/17 APÓS 30/06/17

SÓCIOS APH E ABH* € 250 € 310

ESTUDANTES**
Desconto de 50%

do valor de 
sócio/não sócio

Desconto de 50%
do valor de 

sócio/não sócio



HORTICULTURA EM LISBOA

CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA
NO CONGRESSO EM LISBOA

PLENÁRIAS*
Ÿ Plenária 1 -  Horticultura de precisão em aplicações da deteção remota, robótica e inteligência artificial.

Ÿ Plenária  2 - Os novos desafios da qualidade pós-colheita. 

Ÿ Plenária 3- Diversidade das variedades hortícolas – Detentores dos direitos legais da produção  e comercialização das 

sementes. 

Ÿ Plenária 4- Visão geral sobre processamento em Horticultura (Caso estudo tomate de indústria) - Situação atual e perspetivas 

futuras em Portugal e no Brasil 

02/11/2017 03/11/2017

1:  Fileira do azeite -  Produção e comercialização do azeite 

no contexto global.

2:  Fileira das frutas e hortaliças: entraves e perspectivas das 

importações e exportações.

3: Fileira do vinho: Oportunidades para os vinhos 

portugueses e brasileiros considerando as tendências do 

mercado global.

4: Material propagativo  de espécies hortícolas – avanços e 

desafios futuros.

5:  Desafios colocados pela evolução do moderno mercado de 

fruta e hortaliças. 

6:  Novos caminhos na promoção do consumo de fruta e 

hortaliças.

7: Desafios e oportunidades para a fileira (cadeia) das plantas 

ornamentais e do paisagismo.

8: O potencial das tecnologias de informação  e da elétrónica 

na inovação da fileira hortícola. 

MESAS-REDONDAS

V1- Fundação Eugénio de Almeida - vinhas , olivais e provas  de vinho e de azeites.  Almoço .  Visita  a  Évora ,  

cidade  Museu e Património  Mundial da UNESCO.  Regresso  a Lisboa

V2- VisIta à Horticultura  da Região Oeste  - Empresa Campotec, central fruteira, processamento mínimo de 

produtos de 4ª gama e cultura do tomate em Estufa . Almoço . Visita à vila histórica de Óbidos. Regresso a Lisboa.

visitas
técnicas

O CLBHort2017 tem como tema a “Inovação ao 

Serviço dos Negócios” e será um fórum aberto a 

investigadores, técnicos e empresários dos diferentes 

ramos da Horticultura (entendida em sentido lato), a 

trabalhar em Portugal, no Brasil e em todos os outros 

países de língua oficial portuguesa (CPLP).

O Congresso aposta na ligação entre a pesquisa e a 

inovação, que é o motor do desenvolvimento na Nova 

Horticultura, criadora de valor, baseada no 

conhecimento e na sustentabilidade, em que a 

competitividade depende cada vez mais da 

capacidade de inovação. Para isso contamos com o 

envolvimento de investigadores e parceiros 

empresariais envolvidos na organização deste evento, 

com o objetivo de criar uma plataforma de translação 

do conhecimento voltada para os seus utilizadores e 

para a fileira em geral.

Espera-se que o CLBHort2017 seja o início de um 

ciclo de encontros dedicados à cooperação técnico-

científica entre empresários e cientistas de língua 

portuguesa, utilizando as novas tecnologias de 

informação, com o objetivo de melhorar o 

Comunicações orais, de base científica, selecionadas a partir dos resumos enviados pelos participantes

E-posters �posters eletrónicos�, a partir dos resumos enviados pelos participantes, alguns dos quais serão 
selecionados para uma breve apresentação oral

desempenho da indústria hortícola dos nossos países 

e aumentar  a sua competi t iv idade a nível 

internacional.

O Congresso abrange todas as áreas da Horticultura, 

entendida em sentido lato, estando previstas sessões 

sobre cada uma das áreas, nomeadamente a 

fruticultura e negócio da fruta, viticultura e negócio do 

vinho, olivicultura e negócio do azeite, horticultura 

herbácea e hortaliças e horticultura ornamental.

Teremos visitas técnicas a empresas comerciais 

Portuguesas lideres nas diversas áreas hortícolas em 

Portugal que utilizam processos de produção de 

ponta (“State of the art”). É uma oportunidade muito 

relevante para encontros de negócios entre lideres 

(“Key players”) Portugueses e Brasileiros nas diversas 

fileiras hortícolas, para aprofundarem os seus 

conhecimentos e as relações comerciais para em 

parceria  “atacar” o mercado Global . 

*A confirmar.

Os resumos , artigos e e-posters devem ser submetidos no campo apropriado do  website e seguindo as normas também definidas  no site 

do Congresso:  www.clbhort2017.com



       											 					  
	

5th Symposium on Sustainable Use of Pesticides:  
Unlocking the IPM triangle - Using Green tools 1st 

 
Date: 7/02/2017 
From 15.00 to 18.00 in the European Parliament 
Hosted by: Pavel Poc, member of the European Parliament 
Simultaneous interpretation: EN, IT 
Room: PHS 03C50, Brussels, Belgium 
	
This symposium will be web-streamed live followed by local debates organised by: 
Italy: Terra Viva, University of Padova (Agripolis e CIRVE di Conegliano), Regione Veneto, Istituto 
Stefani-Bentegodi di San Floriano (VR) and Veneto Agricoltura  
Portugal: Quercus and Instituto Superior de Agronomia (Institut of Agronomy), University of Lisbon 
Spain: IBMA Spain and Universitat Politécnica de Valéncia 
 
14.15 – 15.00 Coffee  

15.00-15.10  Welcome by our host Pavel Poc MEP 
Introduction by Michael Hamell, Professor of Agriculture, University College Dublin 

(chair and moderator)  
 
15.10-15.30 Keynote Speech  

• How sustainable grape growing can contribute to local development by Cristina Micheloni, 
Agronomist of the Italian Association of Organic Agriculture (AIAB) and Ruggero Mazzilli 
(Spevis)  

 
15.30-16.30 EU policies encouraging sustainable wine growing 

• How the CAP is encouraging IPM grape growing (including uptake of biological control 
agents to fight pests) in Luxembourg by Pierre Treinen, Director in Luxembourg Ministry of 
agriculture and viticulture 

• How the CAP is encouraging IPM grape growing in Italy by Damiano Li Vecchi, 
Agricultural attaché Permanent Representation of Italy to the EU  

• Specific measures from the EU Sustainable Agriculture Working Group implementation plan 
(tbc) 

• Short statements from Vittorio Veronelli -IBMA- and Francois Veillerette -PAN Europe- 
 

Debate with Ladislav Miko, Deputy Director General DG Santé, European Commission, DG AGRI 
(tbc), European Commission 
 
16.30-17.00 What is sustainable wine growing 

• IPM in grapes:  science meets the challenge - Presentation of the grape posters (Insects and 
Pathogens) by Carlo Duso, IOBC-wprs 

• Make biodiversity in grape growing work for farmers by Kerstin Frohle, Bodensee Stiftung 
the European Partnership for Biodiversity Protection in Viticulture  

• Functional biodiversity in European wine growing by Cristina Carlos, Association for the 
Development of Sustainable wine growing (ADVID)  



       											 					  
	
 
 
17.00-17.50 When companies are engaging in sustainable wine growing 

• Taking a chance in the market by Ivo Nardi, Perlage Conegliano Veneto  
• Insect Pest management in grape vines thanks to biocontrol (tbc)  
• Environmental and socio-economic benefits of establishing a green business by Martin 

Suchanek, Biopreparaty 
 
Debate with Herbert Dorfman, Marco Zullo, Eric Andrieu, Ivan Jakovcic Members of the 
European Parliament. 
 
17.50 Conclusion by Michael Hamell 
 
18.00 End of conference 
 
18.00 – 19.00 Cocktail with wine tasting in the MEP salon (ground floor ASP building)  
Come try the Cascina Clarabella wine with the Brut Silver label while watching our joint IPM 
posters illustrating some of the techniques discussed during the symposium and listen to some of 
the IPM farmers’ testimonies 
 
 
 
 
Who are we?  An innovative partnership consisting of: 
 
IOBC/WPRS is an International Organisation of progressive European researchers and other knowledgeable people 
investigating the use of sustainable, environmentally safe, economically feasible, socially acceptable control methods of pests 
and diseases of agricultural crops. IOBC/WPRS fosters research and practical application, training and information exchange, 
especially of all methods including biological control as part of integrated pest management. IOBC/WPRS produces 
guidelines for integrated production of agricultural crops, collaborates with different stakeholders to develop sustainable 
agricultural production systems and standardises methods of testing effects of pesticides on beneficial species, with the aim 
to foster biodiversity and ecological services as a natural resource. 

IBMA is the association of biocontrol industries producing solutions: microorganisms, macroorganisms, semiochemicals and 
natural products for plant protection. Based on long years of intensive research and development, the "Biocontrol industry" 
is now growing fast and can offer safe and cost- effective solutions to the entire food chain. IBMA was created in 1995 to 
represent the views of the developing biological control manufacturers, which are mainly SME’s with limited resources, 
research organisations, extension services, consultants, distributors, contributing to the development of biocontrol and 
participating in IBMA activities. 

PAN Europe is an NGO working to minimise negative effects and replace the use of hazardous chemicals with ecologically 
sound alternatives.  Our network brings together public health, and environmental organisations and women's groups from 
across 19 European countries. We work to eliminate dependency on chemical pesticides and to support safe sustainable pest 
control methods. 
 
 
 

 
PAN Europe gratefully acknowledges the financial support from the European Union, European 
Commission, DG Environment, Life+ programme. Sole responsibility for this event lies with the authors 
and the funders are not responsible for any use that may be made of the information contained herein. 



29 marzo ‐ 4 abril de 2017

Dirección: Dr. Francisco Artés Hernández
Dra. Perla Gómez Di Marco
Dr. Francisco Artés Calero

Grupo de Postrecolección y Refrigeración (GPR‐UPCT)
Sede: Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica. UPCT. Paseo Alfonso XIII 48. 30203.
Cartagena, Murcia, España
Matrícula: Profesionales: 650 €. Estudiantes: 350 €.
Alumnos UPCT: beca 50% estudiantes
Dirigido a: Profesionales y técnicos del sector y a
estudiantes de Grado, Máster y Doctorado en Ingeniería,
Ciencias, Bioquímica, Veterinaria, Tec. de Alimentos, etc.
Más información: www.upct.es/gpostref
Preinscripción y contacto: gpostref@upct.es

PROFESORADO:
Instituto Valenciano de Invest. Agraria ‐ IVIA. España
Instituto de Biotecnología Vegetal – IBV‐ UPCT. España
Univ. Autónoma de Querétaro ‐ UAQ. México
Univ. de Campinas ‐ UNICAMP. Campinas. Brasil
Univ. de Chile ‐ UCHILE. Santiago. Chile
Univ. de Córdoba ‐ UCO. España
Univ. de Lisboa ‐ ULisboa. Portugal
Univ. de Lleida ‐ UdL. España
Univ. de Texas A&M. Texas. EEUU
Univ. degli Studi di Foggia ‐ UNIFG. Italia
Univ. Miguel Hernández ‐ UMH. Elche. España
Univ. Politécnica de Cartagena ‐ UPCT. España
Univ. Polytechnique de Toulouse ‐ INP‐ENSAT. Francia
BIOCONSERVACIÓN S.A. Barcelona. España
DECCO IBERICA S.A.U. Valencia. España
FECOAM. Murcia. España
FOMESA FRUITECH S.L.U. Valencia. España
GRUPO G´s ESPAÑA. Murcia. España
KERNEL EXPORT S.L. Murcia. España
MAERSK LINE. Madrid. España
PRODUCTOS CITROSOL S.A. Valencia. España
SENSITECH INC. EEUU
SPE∙3 S.L. Portal Poscosecha. Valencia. España
TECNIDEX S.A.U. Valencia. España
VERDIFRESH S.L.U. Valencia. España
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Y PROCESADO 

MÍNIMO
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MÍNIMO

Patrocinan

Cartagena, Murcia, España
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de Cartagena (UPCT)

con Título Universitario en



PROGRAMA (45 h)
Miércoles 29 de marzo de 2017

8.30‐9.00 h. Registro y recogida de documentación
9.00‐9.15 h. Inauguración y presentación del Curso
9.15‐9.45 h. Panorámica actual de la postcosecha y de los productos 
mínimamente procesados en fresco (MPF)
Prof. Dr. Francisco Artés Calero. UPCT

9.45‐10.45 h. Fisiología y bioquímica de la maduración. Función y 
efectos del etileno
Prof. Dr. Daniel Valero Garrido. Universidad Miguel Hernández

11.15‐12.15 h. Atributos de calidad hortofrutícola. Factores 
biotecnológicos en su mejora
Dr. Juan Pablo Fernández‐Trujillo. UPCT 

12.15‐13.00 h. Influencia de factores precosecha en la calidad de los 
productos hortofrutícolas
Dra. Perla Gómez Di Marco. UPCT

13.00‐13.30 h. Estrategias de inhibición y eliminación de etileno 
durante la postrecolección
Dr. Francisco Artés Hernández. UPCT

15.00‐16.00 h. Instalaciones de refrigeración mecánica
Prof. Dr. Antonio López Gómez. UPCT

16.00‐17.00 h. Instalaciones de prerrefrigeración
Prof. Dra. María Teresa Sánchez‐Pineda. Universidad de Córdoba

17.00‐20.30 h. VISITA TÉCNICA

Jueves 30 de marzo de 2017

9.00‐10.00 h. Principios y efectos del control químico de los 
podridos postcosecha
Dr. Benito Orihuel Iranzo. PRODUCTOS CITROSOL S.A.

10.00‐11.00 h. Desverdización y maduración acelerada
D. Valentín Turégano Meneses. TECNIDEX S.A.U

11.30‐12.30 h. Tecnología postcosecha de hortalizas de hoja, tallo y 
bulbos
Dra. Alicia Namesny Vallespir. SPE 3 S.L. Poscosecha

12.30‐13.30 h. Tecnología postcosecha de cítricos y caqui
Dra. Alejandra Salvador Pérez. IVIA

15.00‐16.00 h. Recubrimientos para frutas y hortalizas
D. Enrique Gómez Hernández. DECCO IBÉRICA S.A.U.

16.00‐17.00 h. Funciones de las líneas de manipulación en las 
centrales hortofrutícolas
Dr. Ernesto Conesa Roca. FOMESA FRUITECH S.L.U.

17.30‐18.00 h. Registro de parámetros de control durante el 
almacenamiento y transporte de frutas y hortalizas
MSc. María E. Monzón. SENSITECH INC.

18.00‐20.30 h. TALLERES/DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS

Viernes 31 de marzo de 2017

9.00‐10.00 h. Conservación en atmósfera controlada. Equipos e 
instalaciones 
Prof. Dr. Jordi Graell i Sarlé. Universidad de Lleida

10.00‐11.00 h. Conservación en atmósfera modificada. Equipos e 
instalaciones
Dr. Francisco Artés Hernández. UPCT

11.30‐12.30 h. Proceso general de elaboración de los productos 
MPF o de la “Cuarta Gama”
Prof. Dr. Francisco Artés Calero. UPCT

12.30‐13.30 h. Desinfección convencional y emergente de 
productos MPF.
Dra. Encarnación Aguayo Giménez. UPCT

15.00‐16.00 h. Tecnología postcosecha de hortalizas de fruto
Por determinar. 

16.00‐16.30 h. Alteraciones fisiológicas, microbianas y  daños 
mecánicos en la postrecolección hortofrutícola
Dr. Juan Antonio Martínez López. UPCT

16.30‐17.00 h. APPCC en las industrias de manipulado de frutas y de 
productos MPF. Seguridad alimentaria
Dña. María José Abellán Millá. FECOAM

17.00‐20.30 h. VISITA TÉCNICA

Lunes 3 de abril de 2017

9.00‐10.00 h. Envases y embalajes. Diseño. Normalización
Dra. Bárbara Teruel Mederos. Universidad de Campinas

10.00‐10.30 h. Influencia de la temperatura en la calidad de 
productos MPF
Dr. Domingos Almeida. Universidad de Lisboa

10.30‐11.00 h. Problemática industrial en el desarrollo de Procesos 
D. Francisco Javier Orenes Esquiva. KERNEL EXPORT S.L. 

11.30‐12.30 h. La visión de los sistemas de gestión de la calidad y 
seguridad alimentaria en industrias de procesado mínimo
Dra. Victoria Gilabert Escrivá. VERDIFRESH S.L.U.

12.30‐13.30 h. Tecnología postcosecha de uva de mesa y berries
Dr. Luis Luchsinger Lagos. Universidad de Chile

15.00‐16.00 h. Tecnología postcosecha de productos tropicales y 
subtropicales
Prof. Dr. Edmundo Mercado Silva. Universidad Autónoma Querétaro

16.00‐17.00 h. Tecnología postcosecha de fruta de pepita
Dr. Domingos Almeida. Universidad de Lisboa

17.00‐17.30 h. Transporte frigorífico marítimo de productos 
hortofrutícolas
D. Álvaro Sánchez Martínez. MAERSK LINE. 

17.30‐20.30 h.  VISITA TÉCNICA: PUERTO DE CARTAGENA

21.00 h. CENA DEL CURSO

Martes 4 de abril de 2017

9.00‐10.00 h. Tecnología postcosecha de frutos de hueso
Dr. Luis Luchsinger Lagos. Universidad de Chile

10.00‐11.00 h. Calidad de la materia prima hortofrutícola para el 
procesado mínimo. Factores determinantes
Prof. Dr. Giancarlo Colelli. Università degli Studi di Foggia

11.30‐12.30 h. Fisiología y metabolismo de los productos MPF. 
Propiedades bioactivas y funcionales
Dr. Luis Cisneros Zevallos. TEXAS A&M University

12.30‐12.45 h. FOTOGRAFÍA DE PARTICIPANTES

12.45‐13.45 h. Diseño de instalaciones y equipamiento para el 
procesado mínimo hortofrutícola. 
Dr. Francisco Artés Hernández. UPCT

15.30‐17.30 h. TALLERES/DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS

17.30‐18.30 h. Avances en biotecnología aplicada a la 
postrecolección
Prof. Dr. Jean Claude Pech. Univ Polytechnique de Toulouse INP‐
ENSAT

18.30‐19.00 h. CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS
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