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01. As ideias inovadoras do Programa de Co-creação LL2FRESH

7) REVSEG - PREDICTIVE monitoring and control device for food safety
O desenvolvimento do presente projeto pretende reduzir o desperdício alimentar ao alertar o utilizador quando um 
determinado produto alimentar, existente num equipamento de refrigeração ou de congelação apresenta risco de 
segurança alimentar, a partir da previsão das unidades formadoras de colónias (UFC) obtidas através do cálculo das 
curvas cinéticas de crescimento microbiano com base na medição da temperatura e da humidade relativa do ar no 
interior do equipamento em questão.
Para tal é utilizado um interface em que o utilizador seleciona os alimentos presentes no equipamento onde o 
dispositivo de monitorização e controlo preditivo para segurança alimentar (PREVSEG) está colocado e o software 
associa os seus parâmetros intrínsecos e conjunto de bactérias que neles são usualmente encontrados. Este 
interface permite também visualizar os gráficos referentes à temperatura e humidade do ar registada ao longo do 
tempo, assim como fazer uma previsão da curva de crescimento microbiano nos alimentos previamente selecionados 
de acordo com a medição da temperatura em tempo real na arca frigorifica ou de congelação. 
Esta dispositivo pretende suplantar os dataloggers de temperatura e humidade relativa do ar existentes e destinados 
à monitorização das condições ambientais, mas usados simultaneamente para aferir acerca da segurança alimentar. 
Esta invenção não se resume à monitorização da temperatura e da humidade relativa do ar em equipamentos de 
refrigeração ou de congelação nos quais se encontrem armazenados produtos alimentares, uma vez que realiza 
ainda a previsão do crescimento microbiano em tempo real.

Fonte: COTHN

No âmbito do programa de co-Creação LL2FRESH, que que visa a otimização do prazo de validade dos alimentos, 
buscando soluções inovadoras para promover o desenvolvimento de cadeias de valor inovadoras, novas soluções de 
embalagem, métodos de tratamento de alimentos e aditivos de última geração, foram apresentadas 7 ideias 
inovadoras, que damos a conhecer:

1) SAFE-pack: Sustainable and Antioxidant 
Functional Edible coatings and food 
packaging films
A ideia principal desta proposta é desenvolver 
filmes e revestimentos poliméricos de base natural 
com a inclusão de ingredientes bioativos 
(antioxidantes e antimicrobianos) para a obtenção 
de um filme ou revestimento comestível que possa 
ser utilizado como sistema de embalagem para 
entrega dos princípios ativos a proteger, preservar 
e estender a vida útil dos alimentos.

2) Stamply® Box
Esta solução consiste em uma caixa de entrega inteligente 
(Stamply® box) que proporciona um ambiente frio, evitando a 
necessidade de transporte na cadeia de frio. Cada caixa é 
digitalmente identificável por meio de protocolos sem fio 
comuns (por exemplo, BLE), amplamente presentes na 
eletrónica diária que vai de tablets a smartphones. Além dos 
ganhos imediatos ao evitar veículos caros com garantia de frio, 
ultrapassa os concorrentes, pois os sistemas de entrega 
também podem fornecer dados em termos de rastreabilidade e 
qualidade. Isso é possível porque compreende sensores 
incorporados que relatam dados de temperatura, humidade e 
localização. 

3) Nature preserves
Neste projeto, propõe-se testar extratos aquosos 
naturais de folha de oliveira aplicados em papel 
envolvente de frutas e vegetais durante a fase de 
embalagem e fazer um estudo de vida útil para 
selecionar a concentração mais eficaz. Extratos de 
folhas de oliveira, ricos em polifenóis como 
oleuropeína ou hidroxit irosol,  têm sido 
amplamente descritos na literatura como tendo 
atividades antifúngicas, antibacterianas e 
antivirais.
Assim, este projeto visa aproveitar um subproduto 
(resíduo) da cultura da oliveira para se 
transformar em produto de valor acrescentado 
(extrato) e permitir o prolongamento da vida útil 
da fruta. Portanto, é uma aplicação natural que 
promove a economia circular aproveitando os 
resíduos.

4) Innovation in temperature conservation in food 
packaging
Alvéolos com PCM e suas vantagens em manter a temperatura 
de conservação e consequentemente no prolongamento da 
vida útil dos produtos no máximo expoente de qualidade.

5) Quality Traceability
Rastreabilidade das cadeias produtivas e distribuição de 
alimentos perecíveis com base na análise dos diversos 
impactos ambientais (variações de temperatura, por exemplo) 
na qualidade e vida útil dos produtos.
Esta análise baseia-se na utilização de algoritmos cinéticos 
para avaliar os referidos parâmetros e o impacto das condições 
ambientais em tempo real ou através de checkpoints.
Esta análise é acompanhada por um protótipo de um modelo 
de comunicação entre empresas, órgãos reguladores e 
consumidores, bem como um protótipo de software (destinado 
a ser utilizado gratuitamente na sua forma final) para 
empresas com base no modelo de comunicação.

6) Agrochar
Fertilizante orgânico vivo que retém carbono nos solos para atender à reparação ambiental da agricultura, ao mesmo 
tempo que fornece melhores produções de alimentos densos em fibras e nutrientes. Esta densidade permite um 
prolongamento da visa útil dos produtos em que se utiliza este composto.
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02. Conheça o programa do Congresso Frutos 2020

O Congresso Frutos 2020, "Inovação e Estratégia para a Fruticultura Nacional" que se vai realizar no dia 
10 de dezembro, é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha, com o Centro 
Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional - Centro de Competências (COTHN-CC), Instituto Nacional 
de Investigação Agrária (INIAV, I.P.), Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e vale do Tejo 
(DRAPLVT), Frutalvor, Centro de Gestão Agrícola de Alvorninha, Associação Nacional de Produtores de 
Pera Rocha (ANP), Associação dos Produtores de Maçã de Alcobaça (APMA) e em parceria com Associação 
Portuguesa de Horticultura.

É a oportunidade para ficar a conhecer o trabalho desenvolvido pela fileira frutícola através dos Grupos 
Operacionais envolvidos na criação, desenvolvimento e estudo de técnicas de melhoramento da 
produção, assim como na prevenção e combate às pragas atuais e emergentes.

Consulte o programa na  e inscreva-se para poder participar.página do evento

As inscrições são gratuitas, inscreva-se .aqui

 

Fonte: COTHN

https://congressofrutos2020.webnode.pt/programa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY2qBnJ1RfJQ-KjSnXcKZzBMkKqqDCGhDme3_BCQOuzxcnUg/viewform
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Open Call #1 – DEVELOP para PME e startups 
Até 30 000€ por projeto com vista à integração de soluções no âmbito do DEMETER HUB
O projeto H2020 DEMETER, responsável pela promoção da digitalização do setor agrícola na Europa, 
anunciou a abertura da sua primeira open call, DEVELOP, que visa atrair e envolver PME e startups no 
desenvolvimento de produtos tecnológicos passíveis de implementação no setor agrícola.  
As entidades proponentes devem submeter propostas que abordem um dos cinco temas mencionados 
abaixo:
1. Monitorização da humidade/qualidade do solo
2. Aplicações interoperáveis para georreferenciação de fotos 
3. Soluções com ISOBUS 
4. Soluções de blockchain para a agricultura
5. Integração de processos de negócios do DEMETER
 
O DEMETER disponibiliza 300.000€ para apoiar a integração e interoperabilidade de soluções 
tecnológicas inovadoras em terrenos agrícolas por toda a Europa. 
O DEMETER visa a implementação, em larga escala, de plataformas interoperáveis baseadas em soluções 
IoT (Internet das Coisas), que sejam relevantes para o setor agrícola. O projeto irá contar com 20 pilotos, 
promovidos em 18 países. 
Quem se poderá candidatar?
O público-alvo da open call DEVELOP são PME e startups com sede legal em qualquer Estado-Membro da 
UE, em qualquer país associado ao H2020 ou em qualquer país ou território ultramarino à União Europeia.
Razões pelas quais se deve candidatar:
Obtenção de financiamento da UE - até 30 000€ por projeto;
Oportunidade de reformular tecnologia criada em contexto de PME, com vista à sua implementação e 
interoperabilidade com a plataforma DEMETER;
Acesso a locais para a realização de projetos-piloto, bem como a toda a arquitetura de referência 
DEMETER;
 Apoio por parte de especialistas da indústria, com vista ao desenvolvimento de aplicações. 
Como apresentar uma candidatura?
Os processos relativos às open calls do projeto DEMETER serão conduzidos na plataforma F6S.
A primeira chamada de projetos foi lançada a 16 de setembro e irá encerrar em 18 de novembro (16 horas 
de Portugal).
Submissão de candidaturas: https://www.f6s.com/demeterh2020/apply
Mais informações disponíveis em:  www.h2020-demeter.eu/open-call
As entidades selecionadas recebem:
 Até 30 000€ (por projeto);
 Acesso a locais para a realização de projetos-piloto, bem como a toda a arquitetura de referência 
DEMETER;
 Apoio por parte de especialistas da indústria, com vista ao desenvolvimento de aplicações.
Se for uma PME/startup elegível ou simplesmente com interesse em seguir este projeto, por favor 
consulte a seguinte ligação , ou localmente contacte Filipe Santos - https://h2020-demeter.eu/open-call/
filipe.n.santos@inesctec.pt

Fonte: INESCTEC

https://www.f6s.com/demeterh2020/apply
http://www.h2020-demeter.eu/open-call
https://h2020-demeter.eu/open-call/
mailto:filipe.n.santos@inesctec.pt
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04. Aberto processo de consulta PEPAC 2023-2027

Encontra-se aberto, até 11 de dezembro, o processo de consulta alargada do Plano Estratégico 
de Portugal no âmbito da Política Agrícola Comum, para o período 2023-2027.

A proposta de Regulamento dos Planos Estratégicos da PAC estabelece que cada Estado-
Membro apresente, um plano estratégico único incluindo as medidas de apoio para se 
alcançarem os objetivos específicos da UE para a futura PAC e a Comissão verifica esses planos 
e procede à sua aprovação. Os planos estratégicos da PAC combinarão os instrumentos de apoio 
da PAC financiados pelo FEAGA  - pagamentos diretos e intervenções setoriais e pelo FEADER – 
intervenções do desenvolvimento rural.

Em linha com os procedimentos previstos na proposta de regulamento, as diferentes 
componentes do Plano Estratégico da Politica Agrícola Comum 2023-2027 (PEPAC) são sujeitas 
a contributos através de processo de consulta alargada, que incluirão os parceiros económicos e 
sociais bem como as entidades representativas do setor agrícola, ambiente e da sociedade civil.

Nesse sentido, o GPP, enquanto coordenador pela elaboração do PEPAC, criou uma página no 
sitio de internet específica sobre esta temática: Esta página inclui a documentação e informação 
relevante para efeitos de um acompanhamento da elaboração do referido plano.
Para saber mais: 

Https://www.gpp.pt/index.php/noticias/plano-estrategico-da-pac-2023-2027-consulta-
alargada-3

Fonte: GPP

Https://www.gpp.pt/index.php/noticias/plano-estrategico-da-pac-2023-2027-consulta-alargada-3
Https://www.gpp.pt/index.php/noticias/plano-estrategico-da-pac-2023-2027-consulta-alargada-3
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05. WEBINAR "Combate ao Desperdício Alimentar
      Da Investigação à Indústria"

O IAPMEI, numa parceria com a Universidade de Coimbra, a Escola Superior Agrária de Coimbra 
e a BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação, tem o gosto de o(a) convidar a participar no 
webinar “Combate ao Desperdício Alimentar - Da Investigação à Indústria” que se irá realizar 
no próximo dia 25 de novembro, pelas 14h30, na plataforma Microsoft Teams.
Sendo o combate ao desperdício alimentar um desígnio mundial e igualmente uma prioridade 
pública nacional, esta iniciativa tem por objetivo sensibilizar as empresas e as entidades da 
envolvente empresarial para a adoção de práticas e processos de produção que contribuam 
para a redução do desperdício alimentar, através da apresentação de um conjunto de projetos 
de investigação e de boas práticas empresariais.
Só com o contributo de todos faremos a diferença.

Participe, . inscrições através deste link

PROGRAMA

14h30   Boas Vindas - Nuno Gonçalves - IAPMEI
14h40   Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar - Nuno Manana - CNCDA 
15h00   Conhecimento e Inovação no Combate ao Desperdício Alimentar - Da investigação à Indústria   
              Apresentação de projetos:      
              Associação BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação - João Nunes
              Escola Superior Agrária de Coimbra - Ivo Rodrigues / Marta Henriques
              Universidade de Coimbra  - Rita Santos / Margarida Quina / Carla Maleita
 
15h45   Boas Práticas Empresariais na Valorização, Redução e Combate ao Desperdício Alimentar
            Sebol Comércio e Indústria do Sebo, S.A. (Grupo ETSA) - André Almeida
            Maria Margarida Mergulhão Medlam
            Ernesto Morgado, S.A. - Jorge Oliveira
            Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do grande Porto - Alice Martins
 
16h30   Debate

Fonte: IAPMEI

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/tomato-dashboard_en.pdf
https://www.iapmei.pt/Forms/Webinar-Combate-ao-Desperdicio-Alimentar-Da-Inv.aspx


06. Painéis do mercado agrícola da cultura de tomate

Já se encontra disponível para consulta a atualização mais recente nos painéis do mercado 
agrícola da Comissão Europeia para a cultura do tomate.

Consulta disponível .aqui

Fonte: AREFLH
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/tomato-dashboard_en.pdf


07. Resultados da pesquisa sobre biocontrole microbiano na 
     arboricultura

Thomas Pressecq, como parte de sua tese, publica os primeiros resultados da pesquisa sobre 
feedback e opiniões de utilizadores do biocontrole (e do biocontrole microbiano em particular) 
por meio do desenvolvimento de ferramentas de apoio à tomada de decisão com base em 
fatores de eficiência. O questionário foi lançado via GIS Fruits em maio de 2020.
 
Leia o  e conheça os resultados da pesquisa (em francês).artigo GIS Fruits
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Fonte: AREFLH

https://www.gis-fruits.org/Page-d-accueil/Actualites/Resultats-de-l-enquete-sur-le-biocontrole-microbien-en-arboriculture
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