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Portugueses compram cada vez mais frescos:

O Barómetro Marcas e Consumidores - feito a partir do painel de consumidores da Kantar, que 
acompanha o consumo de 4000 lares em Portugal - revela que o volume de compras de frescos 
cresceu 5,2% entre janeiro e maio, quando no mesmo período de 2015 estava a cair 4,3%. 
Outras áreas que também estão a aumentar são os produtos para a casa (detergentes, por 
exemplo), com subidas de 2,5%, e a comida para animais (+1,1%, não tão expressivo como o 
crescimento de 8,4% que se registou o ano passado).
Analisando os produtos incluídos na categoria de frescos, verifica-se que o maior crescimento é 
nos produtos de pastelaria, que aumentaram 21,6% (em linha com o que se verificou no ano 
passado).
Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, diz que esta subida expressiva não significa que, 
de repente, os portugueses tenham passado a comer mais bolos. «Optamos é por outro tipo de 
produtos. No caso do peixe e marisco [cujo volume de compras cresceu 6%] deixamos de 
comprar a mistura de mariscos para fazer um arroz e passamos a comprar camarão. É uma 
tentativa de ter qualidade nos alimentos», sugere.
Os legumes, que tinham perdido importância em 2015, passaram a estar mais presentes no 
cabaz de compras (mais 7,7%), tal como o pão (5,4%) e a fruta (mais 4%). Todos tinham 
registado quedas de consumo entre janeiro e maio de do ano passado.
Para as empresas que transformam alimentos (comida congelada, enlatada, embalada, entre 
outros), a preferência pelos frescos pode significar menos vendas.
Pedro Pimentel diz que, no geral, os associados da Centromarca, onde se incluem a Nestlé ou a 
Coca-Cola, por exemplo, estão a conseguir aumentar as vendas «mas com taxas de crescimento 
muito débeis». Há, contudo, «algum otimismo moderado» na indústria, que também tem 
apostado em força nos produtos mais saudáveis. Ainda esta semana a Danone anunciou a 
compra da WhiteWave Foods, por 9000 milhões de euros. Esta empresa é dona da Silk, a bebida 
de soja mais vendida nos Estados Unidos.
A opção por uma alimentação saudável é notória. Não só tem mudado o perfil das compras, 
como o próprio espaço dos hiper e supermercados. As zonas de produtos alternativos – como as 
massas integrais, sementes ou bebidas vegetais – estão a ganhar cada vez mais espaço nas 
cadeias de grande distribuição, que respondem à nova exigência dos clientes. Dados da Nielsen 
revelam que nos últimos dois anos a quantidade de pão “diet” vendida aumentou 239%, as 
vendas de arroz integral subiram 44% e as de iogurtes biológicos 45%.

Fonte: Público
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A 13 de julho o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, recebe uma delegação da 
República Popular da China. A comitiva visita o nosso país no âmbito dos processos de 
abertura de novos mercados. Além da reunião, o ministro português irá acompanhar os 
responsáveis chineses a uma visita à Sicasal, em Vila Franca do Rosário, ao pomar da 
Quinta do Arneiro, em Mafra e ao entreposto de frutas e legumes do Grupo Luís Vicente, 
em Turcifal.
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Agricultura: China à procura de novos mercados em Portugal:

Fonte: Agronegócios
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“A cultura do figo-da-índia e a valorização agroindustrial do fruto”. Assim se chama a 
mais recente obra de investigadores do Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária (INIAV), participantes no projeto, tendo tido também a colaboração de sócios 
da OpuntiaTec (que individualmente são parceiros no projeto) e um técnico do Centro de 
Excelência e Valorização dos Recursos Silvestres Mediterrânicos (Cevrm) que foi o 
promotor do projeto.

O livro está dividido em cinco capítulos, onde se apresentam os principais conhecimentos 
relacionados com a cultura, a sua valorização agroindustrial, a economia e mercados.

Pode aceder ao livro no seguinte link: 
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/cultura_figueira_da_india.pdf
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INIAV lança livro sobre figo-da-índia e valorização agroindustrial do fruto:

Fonte: INIAV
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A DGAV divulga o Plano de Contingência Xylella fastidiosa e seus vetores:

O presente Plano de contingência tem como objetivo estabelecer um conjunto de 
procedimentos com vista a garantir uma rápida e eficaz resposta em caso de deteção da 
X. fastidiosa em Portugal.

Poderá aceder ao Plano no seguinte link: http://www.dgv.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=18983750
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Fonte: DGAV
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Trioza erytreae - zona demarcada:

A DGAV atualizou o mapa bem como a lista de freguesias que integram total ou 
parcialmente a zona demarcada respeitante a Trioza erytreae.

Poderá ter acesso a esta informação no site da DGAV em: http://www.dgv.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=18905935
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Um entomologista espanhol sugere a utilização de enxofre em pó contra a Drosophila suzukii:
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Fonte: Freshplaza
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A Drosophila suzukii, oriunda do Sudeste Asiático, foi identificada na Europa pela primeira vez em 
2008. Pode causar danos a uma vasta gama de pequenos frutos e consequente impacto 
económico.

Como o uso de substâncias químicas para controlo da D. Suzukii causam algumas apreensões 
sociais e impacto ambiental negativo, Sergio Pérez-Guerrero e José M. Molina, dois 
entomologistas da IFAPA, sugerem o uso de métodos alternativos mais sustentáveis.
Efetuaram testes em laboratório com fórmulas de enxofre em pó e caulino sobre mirtilos.
Os resultados obtidos mostram que houve uma redução da postura de ovos e emergência de 
adultos de 76% e 96% respetivamente. Verificou-se também que o enxofre é tóxico para os 
machos, levando a uma taxa de mortalidade acima de 40% sobre os adultos após 7 dias de 
exposição. Não se verificou que o caulino tivesse impacto na infestação e mortalidade dos 
adultos.

A consistência da fruta não foi afetada pela fórmula usada.

Estes resultados sugerem que o uso de enxofre em pó deve ser considerado como método 
alternativo à luta química e como instrumento a considerar na agricultura biológica.

Voltar



França: decréscimo na colheita de cereja, alperces e pêssegos:

De acordo com a Agreste, verifica-se que a colheita de cereja este ano, caiu 16% em 
comparação com o ano passado (2015) e cerca de 11% quando comparada com a média 
dos últimos 5 anos.

Afetada pelo inverno ameno e pelas chuvas tardias, a produção de prunóideas também 
sofre uma redução pela não utilização do Dimethoate que controlava o efeito da 
Drosophila Suzukii, principalmente na região de Drome.

Esta redução na produção já levou a um aumento de preços, 25% mais, quando 
comparados com o mês de Junho de 2015 e cerca de mais 30% quando comparados com 
a média dos últimos 5 anos.
 
A produção de alperce e pêssego também é menor do que em 2015. O Ministro anunciou 
a descida abrupta da colheita de alperce na ordem dos 30% comparativamente ao ano 
anterior, ficando-se pelas 111,300 toneladas. 
O pêssego também sofre uma quebra, descendo 5%, com a produção a ficar-se pelas 
206,000 toneladas. Só na região de Rhone-Alpes espera-se uma perda de 47% na 
produção de alperces, devido ao inverno ameno. 

A chuva tardia é a responsável pela quebra de produção na região de Languedoc-
Roussillon.

Leia o resto da notícia em:
http://www.freshplaza.com/article/160613/France-Decrease-in-cherry,-apricot-and-
peach-harvests
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A região de Piedmont está mais colorida graças às redes Iridium®:

As redes de ensombramento Iridium® são as únicas photo-selectivas e anti granizo 
disponíveis. Combinando à sua capacidade anti granizo uma malha de 2,4x4,8mm que 
constitui uma proteção eficaz contra o Bichado.

Estas redes reduzem a luminosidade 20% mais do que as redes de ensombramento 
tradicionais com a malha de 3x7mm.

As primeiras redes Iridium® foram instaladas na região de Cuneo em 2008, onde ainda 
decorrem testes em novas variedades de Kiwi e maçã. 

Com o objetivo de estudar a capacidade de filtrar a luz solar e o efeito sobre uma 
variedade de maçã resistente ao pedrado, foi criado um projeto para um pomar de 
Campiglione Fenile, acompanhado pelo Grupo Lagnasco Soc. Coop. Arl (Lagnasco, CN) 
onde uma produção de maçã Epli® é monitorizada. Acredita-se que o efeito das redes 
anti granizo vai produzir resultados muito interessantes.

O Grupo Lagnasco também está a efetuar testes em kiwis, com as redes Iridium® em 
Revello (CN). Embora a estrutura seja muito recente, já suportou uma enorme 
tempestade de granizo no passado dia 19 de Maio.

Veja o resto da noticia em:
http://www.freshplaza.com/article/160123/Colourful-Piedmont-thanks-to-Iridium®-
photoselective-nets

Pag. 9www.cothn.pt geral@cothn.pt

Fonte: Freshplaza

Semana 28 

Voltar



Eventos:
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IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós-colheita

Estamos a aceitar resumos de comunicações ao IX Simpósio 
Ibérico de Maturação e Pós-Colheita até à próxima semana.
Este Encontro bienal da comunidade luso-espanhola da área da 
pós-colheita hortofrutícola, com uma crescente participação de 
colegas da América Latina, é a reunião científica e técnica de 
quem se interessa por esta importante especialidade das 
ciências, técnicas e negócios hortofrutícolas.
Contamos com os vossas melhores comunicações para o 
programa científico desta edição.
Agradecemos a mais ampla divulgação da circular em anexo no 
final deste boletim.
Inscrições e mais informações em: 
http://www.aphorticultura.pt/poscolheita2016.html

Semana 28
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Organização:

2>4 NOVEMBRO
LISBOA

Comissão Organizadora

Amélia Branco (ISEG-ULisboa)

Ana Cristina Ramos (INIAV, APH)

António Caldado (APH)

Carla Alegria (ISA-ULisboa)

Daniel Valero Garrido (Universidad Miguel Hernandez)

Domingos Almeida (ISA-ULisboa, APH, presidente)

Filipe Silva (Lusopera)

Luís Goulão (Colégio F3 – ULisboa, APH)

Rui de Sousa (INIAV, APH)

Comissão Científica

Alfredo Aires (UTAD)

Carmen Merodio (ICTAN-CSIC)

Cláudia Sanchez (INIAV)

Daniel Valero Garrido (Universidad Miguel Hernández, 

presidente) 

Domingos Almeida (ISA-ULisboa) 

Francisco Artés Hernández (Universidad Politécnica 

de Cartagena) 

Graça Barreiro (INIAV) 

Jesus Val (Aula Dei-CSIC) 

Josep Usall i Rodié (IRTA) 

Juan Pablo Fernandez Trujillo (Universidad Politécnica 

de Cartagena) 

Lorenzo Zacarias (IATA-CSIC) 

Luís Goulão (ULisboa) 

 Luís Palou (IVIA)

Manuel Jamilena Quesada (Universidad de Almeria) 

Maria Dulce Antunes (Universidade de Algarve) 

Maria Isabel Gil (CEBAS-CSIC) 

Rosa Oria Almudi (Universidad de Zaragoza) 

 

Datas Importantes

1 de julho de 2016
Submissão de resumos
em  www.aphorticultura.pt/poscolheita2016.html

 15 de julho de 2016
Notificação da aceitação dos trabalhos

30 de Julho de 2016
Inscrições (early bird)

30 de Setembro de 2016
Envio de artigos para publicação nas Actas

Organização:

Associação 
Portuguesa 
de Horticultura

APH
Rua da Junqueira , nº299
1300-338 Lisboa

Associação 
Portuguesa 
de Horticultura

Sociedad
Española
de Ciencias
Hortícolas

T.:: (+351) 213 623 094
M: (+351) 936 924 694
poscolheita2016@aphorticultura.pt

www.aphorticultura.pt http://www.sech.info



Programa provisório

_ 2 de novembro

Manhã
Perdas pós-colheita: um problema global
Exigências dos consumidores e indústria e
sustentabilidade ambiental

Tarde
Biologia de sistemas e fisiologia e da maturação e 
pós-colheita
Tecnologias de conservação e processamento mínimo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ 3 de novembro

Manhã
Gestão da qualidade na cadeia de abastecimento
Alterações funcionais e nutricionais na senescência, 
amadurecimento e conservação

Tarde
Patologia pós-colheita

Noite
Jantar do Congresso

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 4 de novembro
 
VISITA TÉCNICA:
À instalações de pós-colheita na região hortícola e 
frutícola a norte de Lisboa, com visita a modernas 
centrais fruteiras, com diversas tecnologias de 
armazenamento e a centrais hortícolas, com tunovers 
rápidos e entrepostos de empresas de distribuição.

 
KEYNOTE SPEAKERS
A anunciar em breve.

A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) e a 
Sociedade Espanhola de Ciências Hortícolas (SECH) 
têm o prazer de anunciar a realização do "IX Simpósio 
Ibérico de Maturação e Pós-Colheita" em Lisboa, entre 
2 e 4 de Novembro de 2016, que coincide com o III 
Simpósio Nacional e o XII Simpósio Espanhol nesta 
importante área das ciências, técnicas e negócios hortí-
colas.

Os produtos frescos, como frutas, hortaliças, plantas 
aromáticas e flores e as indústrias agroalimentares e 
eles associados, são sinónimo de alto valor, tanto para a 
nutrição e saúde como para a economia. Este evento, 
que se realiza bienalmente, reunirá uma vez mais à volta 
das temáticas actuais de pós-colheita, investigadores de 
referência a nível nacional e internacional, técnicos e 
especialistas do sector, outros interessados do sector 
privado e estudantes. Ao criar um ambiente de diálogo 
participativo e troca de conhecimentos e experiências, 
promove-se a divulgação e discussão académica e 
também o reforço das interligações entre o conheci-
mento científico e tecnológico e as necessidades e 
expectativas de inovação e desenvolvimento de proces-
sos que, aliados à minimização de perdas, acrescentam 
valor à qualidade organoléptica e nutricional dos produ-
tos, com segurança e sustentabilidade ambiental.

O simpósio será organizado em cinco áreas temáticas, 
contando cada uma delas com sessões plenárias, 
comunicações orais seleccionadas e comunicações em 
forma de painel:

1) Perdas pós-colheita: um problema global
2) Biologia de sistemas e fisiologia e da maturação e 

pós-colheita
3) Tecnologias de conservação e processamento 

mínimo
4) Gestão da qualidade na cadeia de abastecimento
5) Alterações funcionais e nutricionais na senescência, 

amadurecimento e conservação

6) Exigências dos consumidores e indústria e sustenta-
bilidade ambiental

7) Patologia pós-colheita
 
Paralelamente decorrerá a sessão “Maçã e pera: 
conservação e qualidade.”
 

LOCAL
O Simpósio terá lugar no campus do ISEG (Rua Miguel 
Lupi) em Lisboa, próximo de vários dos hotéis selecio-
nados e de fácil acesso a transportes públicos. Lisboa é 
uma cidade especial que proporcionará aos participan-
tes uma estadia agradável e descontraída. Com uma 
história e cultura riquíssimas, Lisboa é conhecida pela 
sua luminosidade única que reflete nas ruas de calçada 
empedrada, pela incrível diversidade que se alia a uma 
tradição secular e pelas paisagens magníficas das suas 
7 colinas. Esta charmosa e encantadora cidade combi-
na os edifícios históricos adornados com azulejos, 
restaurantes feitos de velhas adegas e cafés e pastela-
rias emblemáticas, com a modernidade dos novos 
espaços de diversão e compras. Tudo sem perder o 
som dos eléctricos antigos, magia do Tejo e o Fado, 
sempre presente. O programa social do simpósio inclui 
cocktail de recepção de boas vindas e jantar de gala.

Certa da elevada utilidade que este evento mais uma 
vez trará, a Comissão Organizadora expressa assim o 
cordial convite para que participe neste "III Simpósio 
Nacional, XII Espanhol e IX Ibérico de Maturação e 
Pós-Colheita". Contamos com a habitual forte repre-
sentação das comunidades Portuguesa e Espanhola e 
endereçamos um especial convite à participação 
latino-americana, que tem acrescentado qualidade às 
últimas edições deste simpósio.
Esperamos (re)vê-lo em Lisboa.

A Comissão Organizadora
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