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01. 9ª Ação de Demonstração do Grupo Operacional Competitive
     Southberries: Camarinhas e Amoras silvestres

O projeto GO-CompetitiveSouthBerries tem como objetivo desenvolver e demonstrar 
tecnologias de produção inovadoras, assegurando a sustentabilidade dos sistemas e a 
valorização dos recursos genéticos endógenos.

No dia 14 de setembro irá realizar-se a 9ª Ação de Demonstração do Grupo Operacional - 
CompetitiveSouthBerries, com visita aos campo das espécies endémicas: camarinha e amora 
silvestre.

Consulte o programa no link: 
https://www.cothn.pt/publicfiles/limhfrgzvjsejhx8mdy3ty5tk23gqqiesydv5n9j.pdf

Faça a sua inscrição até ao dia 12 de setembro 2020 através do link:
Https://forms.gle/iAXBQMj2ejQcz7Lt7

A inscrição é obrigatória (gratuita) e limitada a 20 participantes

Fonte: INIAV, IP

https://www.cothn.pt/publicfiles/limhfrgzvjsejhx8mdy3ty5tk23gqqiesydv5n9j.pdf
Https://forms.gle/iAXBQMj2ejQcz7Lt7
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02. A Fruit Attraction 2020 será telepresencial

De 1 a 31 de outubro de 2020 realizar-se-á a primeira edição telepresencial da história da Fruit Attraction. 
A inscrição como empresa expositora na plataforma Fruit Attraction LIVEConnect implicará a 
manutenção e renovação de todos os direitos adquiridos para efeitos de antiguidade e fidelidade, tendo 
em vista a edição seguinte, incluindo um inovador Programa de Fidelização e Impulsionamento.
A Fruit Attraction LIVEConnect é uma avançada plataforma tecnológica e um sistema com inteligência 
artificial para criar milhares de impactos e notoriedade de marca para as empresas e os seus produtos 
com milhares de compradores, distribuidores e traders de 160 países, convertendo-se na maior rede e 
comunidade profissional do mundo especializado no setor hortofrutícola.

A estrutura da Fruit Attraction LIVEConnect foi concebida com todas as funcionalidades para criar e 
promover novas oportunidades de compra e venda entre profissionais de todo o mundo, permitindo o 
enriquecimento da rede de contactos das equipas comerciais das empresas participantes; conhecer toda 
a oferta de fornecedores, produtos e novidades do setor de 2020; estabelecer videochamadas e eB2B a 
partir da mesma plataforma; sistema de chat-live; receber recomendações de contactos, graças ao 
sistema de inteligência artificial; organizar sessões e demonstrações por parte das empresas 
expositoras; alojar vídeos e documentação técnica sobre produtos e serviços.
Desta forma, acolherá congressos como o Biofruit Congress, World Fresh Forum (com sessões específicas 
com compradores dos E.U.A., Índia, China, Japão e EAU), Grape Attraction Congress; jornadas sobre 
packaging, ODS, Sustentabilidade, The Fresh Convenience Market, Fábrica Chef…

De igual modo, a Fruit Attraction LIVEConnect será o espaço onde se poderão conhecer todas as 
novidades do mercado do ano de 2020 e presenciar as finais de Innovation Hub-Prémios Accelera, assim 
como inúmeras sessões diárias organizadas pelos próprios expositores que durante 31 dias designarão a 
Fruit Attraction LIVEConnect como o maior evento e o de maior alcance da história dos realizados até à 
data. Para assistir a todas elas, bastará que se .registe na plataforma

Fonte: Agronegócios

https://www.ifema.es/fruit-attraction


03. Preços dos morangos belgas - a oscilação do mercado
  

Os preços dos morangos têm estado em alta desde o início da temporada. No entanto, há duas 
semanas os preços dos morangos caíram para menos de € 1 / kg ", disse Philip Van Overbeke, 
da Aardbeien Van Overbeke na Bélgica." Essa queda extrema no preço foi devido a morangos de 
baixa qualidade que entraram no mercado. A onda de calor de agosto afetou negativamente a 
qualidade.

Desde então, a qualidade dos morangos melhorou e os preços dispararam. “Agora estamos 
recebendo cerca de € 7,50 / kg em leilão. Isso indica que há uma grande procura por morangos. 
Começámos em abril e tivemos muito mais vendas privadas do que em outros anos. Quando a 
campanha começou, estávamos preocupados que o crise do coronavirus afetaria 
negativamente o mercado. Mas tem sido ótimo para nós. "

"A produção permanecerá estável por três semanas. Em seguida, mudaremos para o cultivo em 
estufas. Quando a produção começar, esperamos um volume razoavelmente grande de 
morangos. Normalmente vemos a procura diminuir com o decorrer da campanha. O tempo seco 
e quente deste ano afetou claramente o mercado de morango. Muitos outros produtores 
tiveram problemas com água e isso causou também problemas de qualidade e 
armazenamento."

Fonte: Freshplaza
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04. Previsão da temporada de mirtilo em 2020

A Argentina iniciou sua campanha de exportação de mirtilo em 2020. Este ano, o país sul-americano 
continuará focado em preservar a qualidade e garantir a doçura que faz com que suas frutas se 
destaquem nas produções da região. 

Também se concentrará na produção de mirtilos orgânicos e no aumento da taxa de transporte marítimo.

Na semana 36,   a Argentina embarcou 28 toneladas para os EUA e apenas 4 toneladas foram 
transportadas para o Reino Unido. O restante da Europa recebeu 44 toneladas na mesma semana.

Mundialmente, os totais da semana 36 foram de 93 toneladas, das quais 19 toneladas foram de 
transporte aéreo e 74 toneladas foram transportadas por via marítima.

Clique aqui para ver o relatório.

Fonte: Freshplaza
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https://agfstorage.blob.core.windows.net/misc/FP_com/2020/09/08/Pet.pdf


05. Condições climáticas incomuns na Europa afetam o 
      comércio de frutas e legumes

A pior das ondas de calor na Europa parece ter acabado por agora. No entanto o seu impacto na 
produção de frutas e legumes está a tornar-se cada vez mais aparente. “Precisamos compensar 
as deficiências em toda a Europa, especialmente para culturas de solo integral, principalmente, 
em couve-flor e brócolos”, diz Leon van den Hombergh, da Frankort & Koning, na Holanda.

“Na Europa, para outros produtos, a procura é atualmente maior do que a oferta, como é o caso 
das abobrinhas e beringelas. Enquanto a região de Almeria ainda não terminar, a situação não 
mudará tão cedo. Nossos produtores habituais do sul de Espanha estão produzindo 
gradualmente, mas sua produção só estará realmente pronta no final de setembro. 
Portanto, cada período tem seus desafios, afirma Leon van den Hombergh da Frankort & 
Koning.
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Fonte: Freshplaza
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