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01. Prolongamento da data para a submissão de ideias no 
      programa LL2FRESH

Irá ser prolongado até dia 7 de Outubro a data para a submissão de ideias no programa 
LL2FRESH. 

LL2FRESH é um programa de co-criação online que visa a otimização do prazo de validade dos 
alimentos. O programa busca 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. Num esforço para encontrar soluções sustentáveis   para 
otimizar a vida útil dos alimentos, convidamos Empreendedores / Investigadores / Start Ups 
emergentes que trabalham em projetos transformadores para participarem de um programa 
europeu de co-criação.

Pode ter acesso à gravação do webinar de apresentação do programa, que teve lugar no 
passado dia 29 de setembro, no site do programa em: https://ll2fresh1.webnode.pt/

Fonte: COTHN

https://ll2fresh1.webnode.pt/
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02. Projecto coordenado pela UMinho lança App climática que 
      ajuda agricultores a optimizar água e colheitas

Está a ser criada uma ferramenta que alerta os agricultores sobre mudanças climáticas, 
ajudando-o a optimizar a irrigação das culturas e a antecipar ou adiar colheitas. Chama-se 
Climalert e é coordenada pelo Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA) da 
Universidade do Minho. E conta com a colaboração do Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA).
O projecto, que inclui uma app e uma plataforma web, junta parceiros de Portugal, Espanha e 
Alemanha e conta com 845 mil euros da União Europeia (UE) até 2021. Vai ser apresentado esta 
sexta-feira, dia 25, às 16h15, no Mosteiro de Tibães, em Braga, no âmbito do Greenfest, o 
maior festival nacional de sustentabilidade. A aplicação de telemóvel, em fase de testes, 
permite de forma simples e gráfica que os agricultores registem e analisem tendências do 
estado da sua cultura e da produtividade ou avaliem ciclos de temperatura, precipitação e 
intempéries, refere uma nota de imprensa da Universidade do Minho.
A par desta app, está a ser concebida uma plataforma web de suporte à tomada de decisão no 
sector da água, de modo a planear cenários de exploração agrícola e uso hídrico a médio e longo 
prazo. “Quem decide e investe, vê assim as probabilidades mais benéficas para o meio 
ambiente e para o seu negócio”, garantem os investigadores.

Útil para dirigentes ambientais
“Estamos a casar os interesses dos sectores da agricultura e dos recursos hídricos, o que é 
difícil, pois a água é muito utilizada na agricultura, mas por vezes devolvida aos ecossistemas 
de forma contaminada”, diz a coordenadora do Climalert, Cláudia Pascoal.
A investigadora do CBMA e professora da Escola de Ciências da UMinho espera reduzir riscos e 
vulnerabilidades daqueles dois sectores: “Este projecto é valioso, pois promove a 
sustentabilidade com benefícios económicos para agricultores e para os gestores ambientais, 
que têm que gerir as bacias hidrográficas tendo em conta as alterações climáticas”.

Fonte: Agricultura e Mar Atual
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No ano passado, a AGF-Holland lançou a linha de embalagens Johannes, uma linha de 
embalagens sem plástico para toda a gama de frutas e vegetais, com uma linha de cestos, 
bandejas e faixas feitas de cartão natural especialmente desenvolvido. Johannes Janssen já 
sabia que esta embalagem correspondia a uma necessidade de interesse mundial, mas o design 
também ganhou o prémio de bronze da Pentawords 2020 internacional nas 3 principais 
embalagens sustentáveis   para frutas e vegetais.

“A procura por esta nova embalagem é realmente inédita. Na verdade, não posso citar um único 
país europeu que não tenha mostrado interessado nesta embalagem e a linha já está a ser 
comercializada. Todos procuram uma solução sustentável e esta linha de embalagens responde 
claramente a essa necessidade. Claro que isso também se deve ao aspecto. Para a agência Guts 
& Glorious, que criou o design, o prémio também é uma recompensa pelo seu trabalho, dando 
vida à nossa visão de Johannes, com este design. "

Os cestos e tigelas Johannes vêm em vários tamanhos, do pequeno ao grande, as alças são 
resistentes e também tornam os tamanhos maiores um produto prático, empilháveis e 
marcantes. A força deste conceito é que ele pode ser aplicado à maioria das frutas e vegetais, 
dos morangos às frutas de topo e das tangerinas aos tomates. “No ano passado, a redução do 
uso de plástico foi um dos maiores objetivos a orientar as prateleiras dos supermercados. 
A crise da Coronavírus colocou esse objetivo em segundo plano por momentos. No entanto, 
vemos que o tema está novamente ganhando atenção e esperamos que volte definitivamente à 
ribalta.

Fonte: Fresplaza
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A Asia Fruit Logistica deveria acontecer em Singapura em setembro, mas devido às restrições 
do COVID 19, o evento acontecerá agora de 18 a 20 de novembro e pela primeira vez será um 
evento digital.

Will Wollbold Global Brand Manager da Fruit Logistica disse que inicialmente a equipa  trabalhou 
intensivamente para realizar um evento físico em Singapura, mas quando ficou claro que isso 
não seria possível, mudou-se tudo para tornar o evento digital.

“A Asia Fruit Logistica ON será um evento digital com uma diferença. O comércio de produtos 
frescos não parou, na verdade, ficou mais movimentado, especialmente na Ásia. ”
A Asia Fruit Logistica ON conectará os compradores de produtos frescos aos fornecedores. A 
organização fez parceria com uma empresa asiática de software para criar uma plataforma 
onde eles possam se encontrar. E vai além de facilitar reuniões, a plataforma usa algoritmos 
para combinar compradores e vendedores e também ajuda a construir um cronograma de 
reuniões ideal.
“O mercado asiático está crescendo muito rápido, temos que fornecer uma ferramenta para 
ajudar compradores e fornecedores a se conhecerem, assim como fazemos num ambiente 
físico”, explicou Will.
Quando questionado sobre 2021, Will estava esperançoso de uma feira física, não menos 
porque isso significaria que o COVID acabou, e também porque as pessoas precisam se 
encontrar cara a cara. Ele solicitou feedback sobre este evento e mencionou a possibilidade de 
uma mistura entre eventos físicos e digitais no futuro.
Existem várias opções para expositores e participantes escolherem, as quais podem ser 
encontradas no site da Asia Fruit Logistica em https://www.asiafruitlogistica.com/

Fonte: Freshplaza

https://www.asiafruitlogistica.com/
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