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Biofortificação de maçãs em cálcio: Voltar

Fonte: Vida Rural

O desenvolvimento de técnicas de enriquecimento em cálcio em variedades de maçã 
constitui uma medida profilática que poderá promover a saúde pública e potenciar o 
desenvolvimento de um novo mercado a nível nacional e internacional.

O consumo mínimo diário de 400 g de frutas e vegetais aumenta a resistência às 
infeções e previne o aparecimento de doenças.

A opção por uma dieta alcalinizante, à base de frutas e vegetais, propicia acentuados 
benefícios para a saúde, em particular a redução da perda de cálcio da massa óssea.

O facto de a osteoporose estar em grande crescimento, quer na população sénior, quer 
entre os jovens com tendência para a obesidade, está a impulsionar o aparecimento de 
suplementos e aditivos alimentares, que se propõem corrigir tal disfunção, mas que 
frequentemente se têm revelado ineficazes. Com este propósito, procurámos encontrar 
novos produtos alimentares, designadamente maçãs biofortificadas com cálcio, que 
permitam aumentar o cálcio bioassimilável pelo nosso organismo e preservar a saúde 
óssea.
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Parceria Clube de Produtores Continente e Portugal Fresh:
Voltar

No passado dia 16 de Outubro (Dia Mundial da Alimentação) foi celebrada a parceria 
Clube de Produtores Continente e Portugal Fresh.

Esta parceria foi estabelecida com os seguintes objetivos estratégicos:
 1. Promover o consumo de frutas e legumes portugueses junto dos clientes que visitam    
habitualmente as lojas CONTINENTE.
 2. Divulgar e promover a diferenciação de excelência de qualidade das frutas e dos 
legumes portugueses nas lojas CONTINENTE, adequando essa divulgação aos perfis dos 
segmentos de mercado alvo
 3. Desenvolver várias ações de divulgação, ao longo do ano, nas lojas Continente, com 
sinalética própria da parceria

Esta parceria foi formalizada na loja Continente do Colombo (Lisboa) no passado 
domingo, num evento que contou com a presença do Secretário de Estado da Agricultura 
e Alimentação. 

Fonte: Portugal Fresh
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Voltar

A Conferência “Do Prado ao Prato – Informar para viver melhor” teve lugar a 13 de outubro, durante a Cerimónia de 
entrega de prémios da 7ª Edição dos Food & Nutrition Awards (FNA), no Centro de Reuniões da Fil (Parque das Nações).
A cerimónia contou com a participação do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
Promovidos pela Associação Portuguesa dos Nutricionistas em parceria com a GCI e já na sua 7ª edição, os prémios Food 
& Nutrition pretendem estimular o empreendedorismo, valorizar a produção nacional e promover estilos de vida e 
hábitos alimentares saudáveis.
Para Luís Medeiros Vieira, secretário de Estado da Agricultura e Alimentação «o setor agroalimentar tem revelado uma 
dinâmica notável, quer numa lógica de competitividade pura, quer no impacte positivo na sustentabilidade do território, 
com uma taxa de crescimento superior ao resto da economia. Este setor representa atualmente 3,7% do valor 
acrescentado da economia, 13% do emprego, 12,6% das importações e 8,5% das exportações de bens e serviços. O 
crescimento médio anual das exportações agroalimentares atingiu os 8% desde 2000 e os casos de empreendedorismo 
apresentados nos Food & Nutrition Awards ilustram bem esta realidade».
Para José Manuel Costa, Presidente da GCI «os Prémios Food and Nutrition reconhecem que a inovação agroalimentar é 
um fator chave para o crescimento económico em Portugal, para a criação de emprego e para a renovação do nosso 
tecido empresarial. Nos últimos 7 anos, recebemos meio milhar de candidaturas disruptivas e ambiciosas que muito nos 
orgulham e nos fazem acreditar que a trajetória do setor agroalimentar em Portugal tem capacidade e espaço para 
continuar a crescer».
Célia Craveiro, Presidente da Associação Portuguesa de Nutricionistas completa «aquilo que comemos influencia o que 
somos e por isso, é nossa ambição divulgar e premiar produtos, empresas e serviços que procurem processos produtivos 
cada vez mais sustentáveis e inovadores, adaptados ao consumidor de hoje».

Prémios:
Pedro Graça, com os Vídeos de Receitas “Nutrimento”, venceu a Categoria Iniciativa de Mobilização, onde também foram 
premiados com Menções Honrosas o “Super Gang dos Frescos” do Lidl & Cia, o “Come Tudo – na cantina” do 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e o “Programa Peso Saudável” de Tatiana Fernandes.

Na Categoria Investigação e Desenvolvimento o prémio foi para o “Rose4pack”, de Ana Teresa Sanches Silva, e as Menções 
Honrosas para os projetos “Determinantes de hábitos alimentares e adiposidade na infância”, de Catarina Durão e 
“Desenvolvimento e otimização de snacks saudáveis à base de iogurte”, do Instituto Superior de Agronomia.

O prémio Categoria Produto Inovação foi para Ernesto Morgado com a gama “Pato Real NutriMinuto”, e as Menções 
Honrosas para o projeto Cento e Quatroº, para as “MASSAS MILANEZA WOK - Espirais e Macarrão” da Cerealis - Produtos 
Alimentares e para a “Nutrium”, da HEALTHIUM.

Na Categoria Sustentabilidade Alimentar venceu a “Fruut” da Frueat - Produtos Alimentares e o “Programa Leite de Vacas 
Felizes” da BEL Fromageries Portugal e o “Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar do Município de Torres 
Vedras” receberam as Menções Honrosas.

Fonte: Tecnoalimentar
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Voltar

O declínio da população de abelhas, borboletas e outros insetos, importantes para a polinização agrícola, 
que está a colocar em risco a agricultura mundial. O alerta foi feito pela ONU, depois da divulgação de um 
relatório sobre biodiversidade. O declínio dos insetos polinizadores não é um tema novo, mas este relatório 
vem dar-lhe mais força.

O trabalho realizado pela Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas 
(IPBES, em inglês) chegou a esta conclusão no seu primeiro relatório, divulgado nesta segunda-feira, em 
Kuala Lumpur, e comentado pela ONU nesta sexta-feira.

As populações de “abelhas e borboletas têm vindo a diminuir em abundância, ocorrência e diversidade, 
numa escala local e regional do Nordeste da Europa e América do Norte devido a vários fatores, muitos 
deles causados pelo homem, o que coloca em risco os meios de subsistência de milhares de pessoas”, 
denuncia o relatório, que foi encomendado pela ONU, em 2012.

Na Europa, 9% das abelhas e borboletas estão ameaçadas de extinção e as suas colónias tiveram um 
declínio de 37%, no caso das abelhas, e de 31%, no caso das borboletas, de acordo com os dados 
disponíveis sobre esta espécie. O relatório refere também que, em alguns locais da Europa, mais de 40% 
das espécies de abelhas podem estar ameaçadas.

Segundo a IPBES, o declínio da população destes polinizadores também foi detetado em outros pontos do 
planeta devido a várias causas, como pesticidas, poluição, espécies invasoras, perda de habitat ou 
alterações climáticas. No entanto, a falta de dados oficiais na América Latina, na Ásia e em África fragiliza a 
análise deste estudo, em relação a estas espécies, uma vez que nestes continentes a informação é mais 
consistente no que toca a outros animais, como morcegos e pássaros.

O relatório alerta ainda para o facto de 5% a 8% da produção agrícola mundial, que gera entre 235 a 577 
mil milhões de dólares (cerca de 213 a 523 mil milhões de euros), estarem diretamente dependentes da 
ação dos polinizadores nas colheitas de cereais e frutas.

Os alimentos “dependentes dos polinizadores abrangem frutas, vegetais, sementes e frutos secos, que 
fornecem grandes proporções de micronutrientes, vitaminas e minerais, essenciais à nossa dieta” 
comentou Simon Potts, vice-presidente do IPBES e professor da Universidade de Reading, Reino Unido.

De maneira geral, pelo menos três quartos das colheitas mundiais dependem de polinizadores para o 
crescimento e qualidade das plantas, indicam estes especialistas. O relatório salvaguarda, no entanto, 
culturas como o arroz, trigo e outros cereais, que não dependem da polinização.

Este relatório foi realizado por cerca de 80 cientistas de todo o mundo. O IPBES está encarregue de fazer 
relatórios sobre o declínio de espécies animais e vegetais, assim como sobre os seus ecossistemas, que 
constituem a biodiversidade mundial.

Fonte: Agrozapp
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Francisco Nunes tem 45 anos e desde 1990 que descortiça sobreiros. Mais de 800 
árvores por ano. Conhece-lhes bem as manhas e, por isso, é aplaudido pelos 
observadores quando, com uma facilidade notável, retira a casca a um dos sobreiros da 
Herdade do Conqueiro, mesmo ao lado da barragem do Maranhão, em Avis, com dois ou 
três golpes. A carcaça sai inteira. “É macia, é mais macia”, diz, quando lhe perguntamos 
se faz assim tanta diferença entre descortiçar um sobreiro tradicional, de sequeiro, ou 
um sobreiro como este, de regadio, em dois hectares únicos no país — e no mundo, 
acreditam os mentores deste projeto. Na verdade, este montado irrigado não podia ser 
mais diferente da paisagem de sequeiro, onde as árvores crescem espontaneamente, 
sem planeamento e organização aparente, a não ser aquela que a natureza dita. Ali, com 
a água do Maranhão à vista, a paisagem faz lembrar a dos novos olivais, como aquele 
que está mesmo ao lado: as árvores perfilam-se a régua e esquadro, em linha reta, 
acompanhadas por metros e metros de tubos, pelos quais é feita a rega gota a gota.

Foi Francisco Almeida Garrett, à frente da empresa familiar Rovisco Garcia, que produz 
vinho e azeite alentejanos, que se lembrou de fazer a experiência: em 2002, preparava-
se para plantar oliveiras, em regime superintensivo, em 70 hectares e tendo uma 
pequena porção de terra mais marginal, decidiu plantar sobreiros de acordo com o 
mesmo sistema. Foi monitorizando o crescimento das árvores e, para seu espanto, ao 
fim de oito anos as cascas dos sobreiros já tinham a dimensão certa para serem 
retiradas. Em 2015, quatro anos depois da primeira extração, já havia árvores com 
cortiça prontas a serem novamente descortiçadas, o que pode tornar esta cultura muito 
mais aliciante para os produtores. Em condições normais, só à terceira extração é que a 
cortiça tem qualidade suficiente para integrar produtos de valor acrescentado, como as 
rolhas (até lá, serve apenas para aglomerado destinado, por exemplo, ao fabrico de 
pavimentos). Em condições normais, só por volta do 43º ano de vida é que o sobreiro 
começa a rentabilizar verdadeiramente o seu valor.

Voltar

Fonte: Agrozapp
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Tem havido um crescente interesse de estabelecer a camarinha como cultura, mas a 
informação sobre o seu sistema de reprodução é escasso, o que é essencial para a sua 
gestão sustentável e conservação. No sentido de aprofundar o conhecimento da 
morfologia e ontogenia floral realizaram-se observações e colheitas de material vegetal 
em plantas masculinas e femininas, em condições naturais, para descrever a morfologia 
das flores e correspondência entre a fenologia floral e a sua ontogenia.

A camarinha, Corema album (L.) D. Don da família das Ericáceas, é uma espécie dioica 
endémica das dunas atlânticas da Península Ibérica. Os frutos, além da sua cor distinta 
branca e de sabor doce, apresentam um valor nutritivo elevado e características 
importantes quanto à sua composição em antioxidantes. Sendo uma espécie com 
potencial para vir a integrar o mercado dos pequenos frutos, recentemente, tem havido 
interesse na produção e comercialização dos seus frutos. Acompanhando este crescente 
interesse pela espécie, têm vindo a ser iniciadas inúmeras linhas de investigação em 
Portugal, com a participação de vários investigadores do INIAV, I.P. que têm originado 
várias teses de mestrado apresentadas por alunos do ISA.

Voltar

Fonte: Agrozapp
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Voltar

A Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês) alertou hoje 
que é urgente ajudar o setor agrícola a adaptar-se às alterações climáticas, que poderão 
lançar até mais 122 milhões de pessoas na pobreza.

"A menos que sejam tomadas medidas agora para tornar a agricultura mais sustentável, 
produtiva e resiliente, os impactos das alterações climáticas irão comprometer 
gravemente a produção alimentar em países e regiões que já enfrentam uma alta 
insegurança alimentar", escreve o diretor-geral da organização, José Graziano da Silva, 
no prefácio de um relatório hoje publicado.
Intitulado "O estado da Alimentação e da Agricultura", o relatório sublinha que, se não 
houvesse alterações climáticas, a maioria das regiões deveria ver reduzir o número de 
pessoas em risco de pobreza até 2050.

Com as mudanças no clima, e se nada for feito, estima-se que a população a viver em 
pobreza registe um aumento de entre 35 e 122 milhões até 2030.
Isto deve-se sobretudo aos impactos negativos do aquecimento global no setor agrícola.
Os mais afetados seriam as populações nas zonas mais pobres da África subsaariana, e 
do Sul e Sudeste Asiático, especialmente os que dependem da agricultura para viver.

Graziano da Silva defende que a fome, a pobreza e as alterações climáticas têm de ser 
abordadas em conjunto, quanto mais não seja "por um imperativo moral, porque aqueles 
que hoje mais sofrem são os que menos contribuíram para as alterações climáticas".

O relatório da FAO recorda que para manter o aumento da temperatura global abaixo do 
teto de 2°C, as emissões de gases com efeitos de estufa terão de diminuir 70% até 
2050, o que só será possível com o contributo dos setores agrícolas.

Leia o resto da noticia no link:
http://www.agrozapp.pt/noticia/alteracoes-climaticas-deverao-lancar-na-pobreza-ate-mais-122-
milhoes

Fonte: Agrozapp
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Voltar

Formação online de Tecnologias de Pós-Colheita e 
mínimamente processados.

A partir do próximo dia 15 de Novembro de 2016 até 31 de 
Janeiro de 2017, no Politécnico de Cartagena, pelo grupo de 
Refrigeração e Pós-colheita.
Este curso virtual vai reunir 41 formadores de 5 continentes, 20 
países e 30 universidades e centros de pesquisa.
Consiste em 50 vídeos com a duração de 30 mins, perfazendo 
uma carga horária total de 25 horas. Os vídeos encontram-se 
disponíveis na plataforma, podendo ser acedidos à total 
descrição do formando.
O tutor de cada turma usará o email para ajudar os formandos.

No final será emitido um certificado oficial em Tecnologias de 
Pós-Colheita e Mínimamente Processados pelo Politécnico de 
Cartagena.

Para informação adicional, use o link:
 ou o contacto: http://www.upct.es/gpostref/ gpostref@upct.es

11.ª Edição do Congresso Internacional das Organizações 
de Produtores de Frutas e Hortícolas

Entre os dias 23 e 25 do próximo mês irá decorrer em Portugal 
(no Hotel MyRiad na EXPO – Lisboa), a 11.ª Edição do 
Congresso Internacional das Organizações de Produtores de 
Frutas e Hortícolas (ver documento em anexo no final do 
boletim).

As inscrições estão abertas e a FNOP e a Portugal Fresh (que são 
parceiras da Gfa neste evento), conseguiram reduzir o montante 
de inscrição no Congresso para os participantes portugueses. 
Assim, inscrições efetuadas até ao dia 24 de Outubro, terão o 
valor de €95, o que incluí a Conferência e o almoço de dia 24 de 
Novembro.

O ICOP é a conferência internacional que reúne as melhores 
organizações de produtores, de frutas e hortícolas, de inúmeras 
geografias europeias. 
O programa é vasto e diversificado. É uma oportunidade única 
para aprofundarmos o conhecimento sobre as estratégias e 
oportunidades dos programas operacionais. Também serão 
debatidas as leis comunitárias, as estratégias nacionais e as 
suas diferenças, as tendências de mercado e as novidades no 
sector. 
O programa social do dia 23 e as visitas do dia 25 permitem 
dialogar, conhecer e negociar com estruturas de vários países.
No final do dia da conferência, dia 24, há oportunidades para 
reuniões B2B que deverão ser previamente solicitadas.
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SIVAL, uma vitrina profissional de 17 a 19 de Janeiro de 
2017:

Venham a Angers, Região Oeste de França (3h30 de Paris) descobrir o 
SIVAL, feira líder em França que apresenta uma oferta completa de 
equipamentos e de serviços para todas as produções vegetais, viticultura, 
enologia, horticultura, arboricultura, sementes, e mais setores. 
600 Expositores e 22 000 visitantes profissionais todos anos. 
Visite o site http://www.sival-angers.com/en

Voltar
"Mãos à Horta"- APH lança livro para quem gosta de 
plantas_ 27 Outubro | 17h30 | Sala 1 | Fundação 
Calouste Gulbenkian

A Associação Portuguesa de Horticultura- APH produziu 
uma obra escrita por 15 autores, destinada a leitores que, 
tal como nós, gostam de plantas. “Mãos à Horta” pretende 
dar uma ajuda, incentivando a criar e ensinando a cuidar 
da horta ou jardim. O lançamento decorre a 27 Outubro | 
17h30 | Sala 1 | Fundação Calouste Gulbenkian.

No mesmo horário e local,  o chef Luís Baena dá uma 
conferência no âmbito das comemorações dos 40 anos da 
APH, dedicados ao tema Horticultura e Sociedade. A 
entrada é livre e gratuita. 



The Course is addressed to Postharvest professionals and
pre and post graduate students related to quality and
safety assurance, research and extension on production,
handling, transport and marketing of whole and fresh‐cut
fruits and vegetables.

Agriculture and Agri‐Food Canada. Canada
Akdeniz University. Turkey
Al‐Azhar University. Egypt
ARO, The Volcani Center. Israel
Chiang Mai University. Thailand
Cornell University. USA
Cranfield University. United Kingdom
Institute of Plant Biotechnology. IBV‐UPCT. Spain
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Spain
Katholieke Universiteit Leuven. Belgium
Kindai University. Japan
Michigan State University. USA
Plant Food Research. New Zealand
Shangdong Agricultural University. China
Stellenbosch University. South Africa
Texas A&M University. USA
Universidad Autónoma de Querétaro. Mexico
Universidad de Chile. Chile
Universidad de Córdoba. Spain
Universidad de Lleida. Spain
Universidad Miguel Hernández. Spain
Universidad Politécnica de Cartagena. Spain
Universidad Politécnica de Madrid. Spain
Universidade Estadual de Campinas. Brazil
Università degli Studi di Foggia. Italy
Università degli Studi de Milano. Italy
Université Polytechnique de Toulouse. France
University of Florida. USA
University of Lisbon. Portugal
World Food Preservation Center® LLC. USA

Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT)

Dr. Francisco Artés‐Hernández (Chair)
Dr. Perla Gómez Di Marco (Co‐Chair)
Dr. Francisco Artés‐Calero (Co‐Chair)
Dr. Ginés B. Martínez‐Hernández (Coordinator)
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). SPAIN
http://www.upct.es/gpostref/

INSTRUCTORS FROM
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and can be watched at the student’s convenience

 Tutoring of each class will be attended by the instructor
 A simple evaluation test consisting of 50‐multichoice

questions must be passed after each Unit
 Supplementary material for each class will be also

available on the e‐platform
 A certificate in Postharvest and Fresh‐cut Technologies

will be awarded by UPCT

COURSE ENROLLMENT AND FEES

INTERNATIONAL 

ON‐LINE COURSE 

ON POSTHARVEST 

AND FRESH‐CUT 

TECHNOLOGIES

November 2016 to January 2017

41 INSTRUCTORS FROM:
5 Continents
20 Countries
30 Universities/Research Centers

Registration: www.upct.es/gpostref/
From 15 September to 13 November 2016
Course e‐platform will be available from 14 November
2016 to 31 January 2017.
Registration fees: Professionals: 1,200 €; Students: 600 €;
UPCT students: 300 €
For more information: gpostref@upct.es



35. Postharvest handling systems: Bulb and inflorescence
vegetables. Mª Carmen Alamar (Cranfield University, UK)
36. Postharvest handling systems: Pineapple and exotic fruits.
Quingguo Wang (Shangdong Agricultural University, China)
37. Postharvest handling systems: Banana. Edmundo Mercado
(Universidad de Querétaro, Mexico)
38. Postharvest handling systems: Mango and papaya. Sarana
Sommano (Chiang Mai University, Thailand)
39. Postharvest handling systems: Kiwifruit and avocado. Allan
Woolf (Plant Food Research, New Zealand)
UNIT 4 multichoice questions Test

1. Introduction. Postharvest losses. The Food Preservation
Revolution. Charles Wilson (World Food Preservation Center® LLC,
USA)

2. Environmental factors affecting postharvest quality and safety.
Francisco Artés‐Hernández (UPCT, Spain)

3. Composition of fruit and vegetables. Nutritional quality. Luis
Cisneros‐Zevallos (Texas A&M University, USA)

4. Physiology and biochemistry of fruit and vegetables.
Inmaculada Recasens (Universidad de Lleida, Spain)

5. Preharvest factors affecting postharvest quality and safety.
Perla Gómez (Institute of Plant Biotechnology (IBV‐UPCT), Spain)

UNIT 1 multichoice questions Test

16. Cooling techniques. Antonio López‐Gómez (Universidad
Politécnica de Cartagena, Spain)
17. Pre‐cooling systems. María Teresa Sánchez‐Pineda
(Universidad de Córdoba, Spain)
18. Postharvest ethylene application techniques. Francisco Artés
(Universidad Politécnica de Cartagena, Spain)
19. Controlled atmosphere storage. Mustafa Erkan (Akdeniz
University, Turkey)
20. Modified atmosphere packaging. Randy Beaudry (Michigan
State University, USA)
21. Dynamic controlled atmosphere storage. Pieter Verboven
(Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)
22. Postharvest packaging design. Bárbara Teruel (Universidad de
Campinas, Brazil)
23. Refrigerated air and truck transportation of horticultural
produce. Victor Escalona (Universidad de Chile, Chile)
24. Refrigerated maritime transportation of horticultural produce.
To be confirmed
25. Sensors for postharvest quality assessment. Belén Diezma
(Universidad Politécnica de Madrid, Spain)
UNIT 3 multichoice questions Test

UNIT  1. INTRODUCTION AND FUNDAMENTALS (2.5 h)

UNIT  2. HORTICULTURAL QUALITY AND MATURATION (5 h)

UNIT 3. COLD STORAGE ENGINERING & TECHNOLOGY (5 h)

UNIT 4. POSTHARVEST HANDLING SYSTEMS (7 h)

UNIT 5. FRESH‐CUT FRUIT AND VEGETABLES (5.5 h)

6. Ethylene and maturation. Daniel Valero (Universidad Miguel
Hernández, Spain)

7. Maturity Indices and quality attributes determination. Giancarlo
Colelli (Università degli Studi di Foggia, Italy)

8. Nondestructive quality measurement. María Luisa Amodio
(Università degli Studi di Foggia, Italy)

9. Strategies to inhibit synthesis and action of ethylene during
postharvest. Chris Watkins (Cornell University, USA)

10. Strategies to remove ethylene during postharvest. Francisco
Artés‐Hernández (Universidad Politécnica de Cartagena, Spain)

11. Postharvest pathology. Lluís Palou (Instituto Valenciano de
investigaciones Agrarias, Spain)

12. Postharvest physiological disorders. Juan Pablo Fernández
Trujillo (Universidad Politécnica de Cartagena, Spain)

13. Postharvest biotechnology. Jean Claude Pech (University of
Toulouse, France)

14. Biological control of postharvest diseases. Samir Droby (ARO,
The Volcani Center, Israel)

15. Modelling postharvest quality. Bart Nicolaï (Katholieke
Universiteit Leuven, Belgium)

UNIT 2 multichoice questions Test

26. Postharvest handling systems: Citrus fruit. Mark Ritenour
(University of Florida, USA)
27. Postharvest handling systems: Table grapes. Luis Luchsinger
(Universidad de Chile, Chile)
28. Postharvest handling systems: Berries. Victor Escalona
(Universidad de Chile, Chile)
29. Postharvest handling systems: Pome fruits. Domingos Almeida
(University of Lisbon, Portugal)
30. Postharvest handling systems: Stone fruits. Peter Toivonen
(Agriculture and Agri‐Food Canada, Canada)
31. Postharvest handling systems: Pomegranates. Linus Opara
(Stellenbosch University, South Africa)
32. Postharvest handling systems. Fruit vegetables: tomato, pepper,
eggplant. Mostafa Zaki Sultan (Al‐Azhar University, Egypt)
33. Postharvest handling systems. Fruit vegetables: melon,
watermelon, cucumber. Victor Rodov (ARO The Volcani Center, Israel
34. Postharvest handling systems: Leafy and stem vegetables. Perla
Gómez (Institute of Plant Biotechnology IBV‐UPCT, Spain)

40. Fresh‐cut fruit and vegetables. Definition, physiology and
biochemistry. Jeffrey K. Brecht (University of Florida, USA)
41. Fresh‐cut. Unit operations & equipment: vegetables.
Francisco Artés (Universidad Politécnica de Cartagena, Spain)
42. Fresh‐cut. Unit operations & equipment: fruits. Giancarlo
Colelli (Università degli Studi di Foggia, Italy)
43. Fresh‐cut. Safety issues. Hidemi Izumi (Kindai University,
Japan)
44. Fresh‐cut. Genomics ‐ volatiles emission. Antonio Ferrante
(Università degli Studi di Milano, Italy)
45. Fresh‐cut. Water sanitation: Chlorine and alternatives.
Francisco Artés‐Hernández (UPCT, Spain)
46. Fresh‐cut. Alternative treatments: UV‐C & gases. Perla Gómez
(IBV‐UPCT, Spain)
47. Fresh‐cut plant processing design. Francisco Artés‐Hernández
(UPCT, Spain)
48. Byproduct revalorization in the postharvest & fresh‐cut
industry. Encarna Aguayo (UPCt, Spain)
49. Minimal processing of plant derived products: smoothies,
purees, etc. Ginés B. Martínez‐Hernández (UPCT, Spain)
50. Future research needs in Postharvest and Fresh‐cut
Technologies. In Memoriam of Adel Kader. Francisco
Artés‐Hernández, Giancarlo Colelli & Luis Cisneros‐Zevallos
UNIT 5 multichoice questions Test

*Subjected to small changes if considered
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11.ª Edição do Congresso Internacional 
das Organizações de Produtores de 

frutas e hortícolas 
 

 
 

Já está assegurada a presença de congressistas de 12 Países!! 
 
 
 
 
 
 

Tradução simultânea nas seguintes línguas: 
Inglês, Português, Alemão e Francês. 



 

 

Principais temas: 
Programas  Operacionais; 

Estratégias Nacionais; 
OCM - Regulamentações; 

Tendências de Mercado, Inovação e Marketing; 
Casos de Organizações de Produtores; 

Reuniões B2B. 

http://www.gfa.co.at/en/icop/icop-2016/programme.html 

http://www.gfa.co.at/en/icop/icop-2016/programme.html


 

 
 

INSCRIÇÕES  ABERTAS!!! 
Valor especial para os participantes Portugueses 

95,00€* com almoço incluído para a Conferência 
do dia 24 de Novembro no Hotel MyRiad na EXPO 

fnop@fnop.pt ou info@portugalfresh.org 
*Valor válido para inscrições efectuadas até ao dia 24 de Outubro; 

Programa completo com tour turístico e jantar do dia 23, jantar do dia 24 e visita do dia 25, o valor é de 160,00€ 

mailto:fnop@fnop.pt
mailto:info@portugalfresh.org
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                                                                                          17 de Outubro 2016 

 
“Mãos à Horta”- APH lança livro para quem gosta de plantas 

 
27 Outubro | 17h30 | Sala 1 | Fundação Calouste Gulbenkian 

 
A Associação Portuguesa de Horticultura- APH produziu uma obra escrita por 15 autores, 
destinada a leitores que, tal como nós, gostam de plantas. “Mãos à Horta” pretende dar uma 
ajuda, incentivando a criar e ensinando a cuidar da horta ou jardim. 
 
No mesmo horário e local,  o chef Luís Baena dá uma conferência no âmbito das comemorações 
dos 40 anos da APH, dedicados ao tema Horticultura e Sociedade. A entrada é livre e gratuita.  
 
 
«Passar a produzir alguns dos seus alimentos é uma atividade muito compensadora, pois permite levar para a 
cozinha produtos a baixo custo, evitando o recurso a pesticidas químicos, logo mais seguros para a saúde e, em 
regra, mais saborosos. O que leva, naturalmente a incrementar o consumo de vegetais, tão benéfico para a saúde, e 
ter maior controlo sobre a alimentação e sobre a qualidade do ambiente. Em especial para os leitores que vivem 
nas cidades, o trabalho na horta pode ser bastante educativo para si e para toda a família»,  pode ler-se na 
sinopse da obra. 
 
“Mãos à Horta” está dividida em quatro grandes capítulos: “Compreender a Horta e o Jardim”, “Como 
multiplicar as plantas”,  “Como cultivar” (legumes e cogumelos, plantas aromáticas e medicinais, frutas, plantas 
ornamentais e flores) e “A Horta, o Jardim e a Saúde”. 
 
O lançamento do “Mãos à Horta” acontece apenas alguns dias após o Dia Mundial da Alimentação 2016, 
decretado pela FAO e celebrado a 16 de Outubro. 
 
O livro é apresentado no âmbito do Ciclo de Conferências “4 Décadas, 4 Temas”, onde a APH convida 
personalidades de distintas áreas de atividade a refletir e debater o papel da Horticultura na Sociedade. O chef 
Luís Baena é o próximo conferencista, a 27 de Outubro, às 17h30, na sala 1 da Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa. A entrada é livre e gratuita.  
 
O Ciclo de Conferências “4 Décadas, 4 Temas” visa debater o papel da Horticultura perante os desafios da 
globalização, a sua função vital na produção de alimentos, mas também como garante da humanização dos 
espaços urbanos, através de uso de plantas nos edifícios e nas cidades. Não menos relevante é a função social e 
terapêutica da Horticultura no apoio a diferentes camadas da população. 
 

http://www.aphorticultura.pt/
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Para mais Informações contactar: 
Nélia Silva, Editora Executiva da APH |  revista@aphorticultura.pt   |+351  966 921 904  ou 936 924 694 
 
 
  
_______________________________________________________________________________________ 
Sobre a APH: 
 

 
A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) é a maior e mais ativa associação técnico-científica nacional na área das 
ciências agrárias, com fortes ligações aos meios científico, académico e profissional, a nível nacional e internacional. Em 2016 a 
APH comemora 40 anos de existência. No âmbito da APH, a Horticultura inclui as diferentes fileiras de produtos de alto valor, nas 
vertentes de Fruticultura, Viticultura, Olivicultura, Horticultura Herbácea e Horticultura Ornamental. Em conjunto, estas 
atividades representam mais de 2,5 mil milhões de euros com crescente potencial exportador e de inovação.  
www.aphorticutura.pt 
 

http://www.aphorticultura.pt/
mailto:revista@aphorticultura.pt
http://www.aphorticutura.pt/
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