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Pela primeira vez em Portugal, vai ter lugar nos dias 10 a 12 de outubro de 2018, o 9º curso europeu 
de curta duração sobre Qualidade e Segurança do Produto Minimamente Processado.
Com um programa intensivo de 3 dias para profissionais do ramo alimentar, que inclui palestras, 
debates e avanços na investigação sobre frutas e vegetais frescos.

Este curso será realizado na Faculdade de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no 
Porto, em cooperação com a Universidade de Foggia e o COTHN (Centro Operativo e Tecnológico 
Hortofrutícola Nacional). 

Conheça o programa em detalhe em anexo no final do boletim.

Fonte: COTHN
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A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária informa que foi realizada a actualização das 
zonas demarcadas para Epitrix da batateira, divulgada através do Ofício Circular n.º 23/2018.

Explica aquele Ofício que, atendendo aos resultados do corrente ano já disponíveis, verificou-se a 
presença da espécie Epitrix cucumeris e Epitrix papa na União de freguesias Fuseta-Moncarapacho 
no concelho de Olhão e de E. cucumeris na freguesia de Campeã no concelho de Vila Real.

Assim, para efeitos de definição da zona demarcada no território continental, “procede-se à 
actualização dos respectivos mapas, que constam em anexo ao presente ofício circular, constando a 
verde os concelhos afectados já identificados anteriormente e a laranja as novas freguesias 
demarcados (incluindo as freguesias limítrofes a Campeã de Torgueda e União das freguesias de 
Pena, Quintã e Vila Cova no concelho de Vila Real), bem como o mapa de todo o arquipélago dos 
Açores e da Ilha da Madeira anteriormente demarcado”, acrescenta a DGAV.

Medidas de emergência fitossanitárias:
Esta actualização tem implicações imediatas nos movimentos de batata para fora da nova zona 
demarcada com destino a zonas isentas do insecto, aplicando-se as medidas de emergência 
fitossanitárias da legislação em vigor.

Segundo o Ofício daquela Direcção, em consequência desta nova demarcação obrigatória, chama-se 
a atenção para os requisitos que se colocam a partir de agora à circulação de batata aí produzida com 
destino a áreas isentas, em Portugal ou em outros Estados-membros da União Europeia.
Assim, é obrigatória a aplicação das medidas de protecção fitossanitária preconizadas na Decisão de 
Execução da Comissão 2012/270/EU e alterações, nomeadamente:

Limpeza dos tubérculos (por lavagem ou escovagem) de forma a garantir uma percentagem de terra 
aderente inferior a 0,1%, oficialmente constatada, nas expedições para zonas isentas;
Atestar o cumprimento destas exigências fazendo acompanhar as remessas de um Passaporte 
Fitossanitário.

Mais informações no Ofício Circular nº23/2018 em anexo no final deste boletim.

Fonte: Agroportal
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03 . Portugal produz alimentos seguros 

Portugal produz alimentos com níveis de segurança acima da média da Zona Euro. Esta é a principal 
conclusão do mais recente relatório da Agência Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA), que 
revela uma taxa de 98,4% de alimentos produzidos em Portugal livre de resíduos de produtos 
fitofarmacêuticos ou com níveis de resíduos dentro dos limites legais. A média da Zona Euro é de 
96,2%. 
O relatório revela também que 53,6% dos alimentos nacionais analisados está livre de resíduos 
quantificáveis, mais uma vez um valor melhor do que a média da Zona Euro, que se situa nos 51%.

Leia o relatório na integra, no final deste boletim.

Fonte: Dgav
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O Ministério da Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural lançou novos concursos para Jovens 
Agricultores. Estão disponíveis 43 milhões de euros destinados a captar jovens para a profissão de 
agricultor, procurando desta forma apoiar o rejuvenescimento do setor.

Segundo o Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, “o Governo está a dar prioridade à 
renovação e ao rejuvenescimento da agricultura, uma vez que 60% dos nossos agricultores têm mais 
de 65 anos”. Luís Medeiros Vieira considera que “o contributo dos jovens para o crescimento e 
modernização do setor tem sido determinante para o percurso que tem sido feito, um percurso de 
internacionalização e de crescimento, com uma dinâmica de competitividade ao mais alto nível”.

Financiados através do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), os dois concursos agora 
lançados pelo Governo (“Jovens Agricultores” e “Investimentos na Exploração Agrícola”) têm como 
destinatários jovens com idade entre os 18 e os 40 anos e aptidão e competência profissional 
adequada, que pretendam instalar-se no território continental.

O concurso “Jovens Agricultores” (Ação 3.1 do PDR) tem uma dotação global de 13 milhões de euros 
e visa apoiar jovens agricultores que se instalem pela primeira vez na qualidade de responsáveis por 
uma exploração agrícola. Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável.

O concurso “Investimentos na Exploração Agrícola” (Ação 3.1.2 do PDR) tem uma dotação de 30 
milhões de euros e tem como objetivo o apoio a investimentos em explorações agrícolas. O concurso 
é abrangente, apoiando explorações de fruticultura, horticultura, floricultura, plantas aromáticas, 
medicinais e condimentares, pequenos frutos e viveiros, olivicultura, pecuária extensiva e intensiva, 
cerealicultura (exceto arroz) e outras culturas temporárias, e ainda viticultura.

As candidaturas podem ser apresentadas através de formulário eletrónico, disponível no Portal do 
PDR 2020 em  e estão abertas até ao dia 28 de setembro.www.pdr-2020.pt

Fonte: Rede Rural
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SPONSORS

IN COORPARATION WITH

ORgANIzATION

A 3-day intensive Course for food professionals 
including lectures, discussions and research advances 
on fresh-cut fruits and vegetables



LOCATION
The course will take place on 10-12 October 
2018, at Porto, Portugal, organized by the 
Faculty of Biotechnology of Universidade 
Católica Portuguesa, at Porto, in cooperation 
with University of Foggia and the COTHN (Centro 
Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional),

WHO SHOULD ATTEND
The program is designed for individuals from the 
fresh and processed fruit and vegetable industry 
and will be of interest for food scientists, food 
engineers, quality assurance personnel and new 
product development staff. The course also is 
valuable to representatives from R&D, students, 
institutions, food companies and suppliers 
(packaging, plant materials, equipments). 

COURSE COORDINATORS
Prof. giancarlo Colelli 
Università di Foggia

Ana Amaro, PhD 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology

ORgANIzINg COMMITTEE
Ana Amaro, PhD 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology 
(ESB)

Prof. Alcina Bernardo 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology 
(ESB)

Carmo Martins 
Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional 
(COTHN)

Prof. giancarlo Colelli 
Universitá di Foggia, Department of the Science of 
Agriculture, Food and Environment (SAFE)

Prof. Manuela Pintado 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology 
(ESB)

Maria Lopes Cardoso 
Universidade Católica Portuguesa - Porto

Prof. Maria Luisa Amodio 
Universitá di Foggia, Department of the Science of 
Agriculture, Food and Environment (SAFE)

Prof. Marta Vasconcelos 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology 
(ESB)

LIST OF INSTRUCTORS
Ana AMARO 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology, 
PORTUGAL

Francisco ARTES-HERNANDÉz 
Polytechnic University of Cartagena, SPAIN

Randry BEAUDRY 
MSU, USA

Paula BICO 
DGAV, PORTUGAL

Luis CISNEROS-zEVALLOS 
Texas A&M University, USA

giancarlo COLELLI 
University of Foggia, ITALY

António FERRANTE 
University of Milan, ITALY

Mabel I. gIL 
CEBAS-CSIC, Murcia, SPAIN

Marcos PINCU 
Raytech Vision, ITALY

Victor RODOV 
ARO, SPAIN

Hilary ROgERS 
CU, UK

Maria-Teresa SÁNCHEz 
UCO, SPAIN

Cristina Luisa SILVA 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology, 
PORTUGAL

Trevor SUSLOW 
UC Davis, USA

Paula TEIXEIRA 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology, 
PORTUGAL

COURSE SCHEDULE

October, 10 - Day 1
08:30 - 09:30
Registration
09:30 - 09:50
Greetings
09:50 - 10:20
An introduction to quality  
and factors affecting quality  
of fresh-cut produce 
10:20 - 10:40 
Physiology and biochemistry  
of fresh-cut products
10:40 - 11:00 
Impact of temperature on 
product quality and storage life
11:00 - 11:30 
Coffee break 
11:30 - 11:50
Treatments to maintain quality 
of fresh-cut products
11:50 - 12:20
Technology of fresh-cut 
produce: unit operations
12:20 - 12:40
Fresh-cut regulatory issues in 
main EU countries
12:40 - 13:00
Microbiological testing and 
implications for fresh-cut 
products
13:00 - 13:30
Discussion 
14:30 - 14:50
Spoilage and pathogenic 
organisms: biology and control
14:50 - 15:10
Effects of pre-harvest factors  
on quality of leafy greens
15:10 - 15:30
Processing plant design
15:30 - 16:00
Impact of modified  
atmospheres on product 
quality and storage life
16:00 - 16: 30
Processing plant design
16:30 - 17:00
Coffee break
17:00 - 17:20
Equipments for fresh-cut  
salads processing lines
17:20 - 18:00
Discussion

October, 11 - Day 2
09:30 - 09:50
Equipments for fresh-cut  
fruits processing lines
09:50 - 10:10  
Plant and worker sanitation
10:10 - 10:40 
Nutritional quality of fresh-cut 
produce
10:40 - 11:00 
From the field: common 
practices of fertilization 
11:00 - 11:20 
Foreign body detection  
in fresh-cut products
11:20 - 11:40
Coffee Break
11:40 - 12:00
From the field: common 
practices of plant protection
12:00 - 12:20
Predicting quality in  
fresh-cut products
12:20 - 12:40
Modified atmosphere 
packaging: plastic film 
technology and selection
12:40 - 13:00
Water sanitation: use of 
chlorine and alternatives
13:00 - 13:20
Water management in  
fresh-cut operations 
13:20 - 13:40
Discussion
13:40 - 14:30
Lunch
14:30 - 14:50
Sniffing quality – advances in 
the analyses of volatiles for 
assessing quality throughout 
the supply chain
14:50 - 15:20
Food safety and situation 
management
15:20 - 15:40
Logistics and distribution  
for fresh-cut produce
15:40 - 16:00
Handling and processing 
considerations: leafy 
vegetables
16:00 - 16:30
Coffee Break
16:30 - 17:00
Handling and processing 
considerations: baby leaves
17:00 - 17:30
Discussion

October, 12 - Day 3
09:30 - 09:50
Fresh-cut fruits and berries
09:50 - 10:10  
Fresh-cut fruits including 
melons
10:10 - 10:30 
Environmental impact and Lyfe 
Cycle Assesment of fresh-
cut products – valorization of 
fresh-cut byproducts
10:30 - 10:50 
Molecular approach to quality 
and safety
10:50 - 11:10 
Innovative and mild 
technologies for minimally 
processing of fruit & 
vegetables
11:10 - 11:40
Coffee Break
11:40 - 12:00
New packaging materials for 
fresh-cut fruits & vegetables: 
bioplastics, active, smart
12:00 - 12:20
Refrigeration installations  
and cold chain management 
for fresh-cut produce
12:20 - 12:40
Sensorial quality of  
fresh-cut products
12:40 - 13:00
Future R&D needs in  
fresh-cut products
13:00 - 13:30
Discussion
13:30 - 15:00
Lunch
15:00 - 17:00
Round table with companies  
with the theme:
“Fresh-cut produce to feed the 
world” with the framework of 
“Dia da Alimentação”

ON-LINE REgISTRATION HERE 

Early bird: until 09th September
Standard: 10th September - 30th September

STUDENT, Early bird fee course = 240 € STUDENT, Standard fee course = 360 €
REgULAR, Early bird fee course = 360 € REgULAR, Standard fee course = 480 €

COURSE SCHEDULE (Schedule subject to change)

https://gestao.porto.ucp.pt/loja/lojaListaProdutos.php?lg=pt&idP=LU-001144
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PORTUGAL PRODUZ ALIMENTOS SEGUROS 

 

Portugal produz alimentos com níveis de segurança acima da média da Zona 

Euro. Esta é a principal conclusão do mais recente relatório da Agência Europeia 

para a Segurança Alimentar (EFSA), que revela uma taxa de 98,4% de alimentos 

produzidos em Portugal livre de resíduos de produtos fitofarmacêuticos ou com 

níveis de resíduos dentro dos limites legais. A média da Zona Euro é de 96,2%. 

O relatório revela também que 53,6% dos alimentos nacionais analisados está 

livre de resíduos quantificáveis, mais uma vez um valor melhor do que a média 

da Zona Euro, que se situa nos 51%. 

 

No seu relatório anual, a EFSA analisa os resultados do programa de controlo 

coordenado pela União Europeia, em que os países inquiridos analisam amostras 

do mesmo grupo de géneros alimentícios e dos mesmos pesticidas. Neste 

relatório, os resultados dizem respeito a um conjunto de produtos comuns à 

mesa dos europeus: maçãs, couve-repolho, alho-porro, alface, pêssego, 

morango, tomate, centeio, vinho, leite de vaca e gordura de suíno. 

 

Com base nos resultados das análises, a EFSA efetuou uma avaliação de risco 

agudo a curto prazo e crónico a longo prazo e, em ambos os casos, os riscos 

para a saúde humana foram considerados baixos. 

 

Para mais informações consulte-se: 

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180725 

 

Lisboa, 01 de agosto de 2018 

 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180725
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