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Maçã de Alcobaça aposta na produção de conhecimento

A Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça (APMA) mobiliza parceiros produtores e parceiros científicos para elaboração de plano de experimentação e investigação de novos métodos e novas técnicas de produção de Maçã de Alcobaça IGP, 
com foco especial na procura do reforço e  aperfeiçoamento de processos inteligentes, naturais e amigas do Ambiente, mas também na procura de mais eficiência e rigor para maior qualidade das maçãs, mas também da atividade e da região.
«Trata-se de um plano ambicioso de candidaturas em parceria com varias entidades selecionadas, de ensino, de investigação, empresas de produção associadas e as organizações de produtores associadas, apresentadas em cinco consórcios no 
âmbito da Ação 1.1 – “Grupos operacionais”, da Medida 1 – “Inovação”, integrada na Área 1 – “Inovação e conhecimento”, do PDR2020, especificamente desenvolvido para iniciativas do género com participação das empresas privadas», refere a 
APMA, em comunicado.
Após identificação de necessidades de investigação e tendências a estudar para a Maçã de Alcobaça no futuro, foram criados os seguintes consórcio de parceiros e um plano de cinco candidaturas complementares entre elas, com o objetivo de 
melhorar a qualidade da Maçã de Alcobaça nas suas várias vertentes e reforçar a diferenciação no futuro, designadamente:

- SafeApple, Conservação da Qualidade da Maçã de Alcobaça
Estudar formas de conservar as características de qualidade diferenciadoras da Maçã de Alcobaça, durante período tempo mais prolongados, permitindo obter maçãs mais frescas, com técnicas de conservação inteligentes, naturais e amigas do 
ambiente. Trata-se de uma estratégia assente na elevada qualidade associada à elevada segurança para o consumidor e trabalhar para criar condições de maior resistência dos frutos aos transportes de grande distância de períodos mais 
prolongados.

- Optimal, Optimização da Maçã de Alcobaça
Aperfeiçoamento um novo modelo de pomar adotado e atualmente implementado pela fileira da “Maçã de Alcobaça”, submetendo-o a um conjunto de estudos que suportem a elaboração de uma matriz de procedimentos técnicos e culturais que 
permitam melhorar a otimização do desempenho do pomar nas condições edafo-climáticas da IGP e elevar o grau de profissionalismo desta atividade. Procura-se maximizar a eficiência futura de um modelo já de si extremamente eficiente face ao 
pomar da última década, mas prepará-lo para ombrear sempre com as zonas de produção mundiais mais competitivas.

- MacFertiqual, Otimização da nutrição em pomares de alta densidade, visando a maximização da qualidade da Maçã de Alcobaça em particular do seu valor nutricional e funcional enquanto alimento saudável
Identificação de valores de referência para os nutrientes, considerados chave para a produção e qualidade da Maçã de Alcobaça, e desta forma implementar metodologias expeditas suscetíveis de serem implementadas pelos fruticultores para 
monitorização do estado nutricional dos seus pomares.

- CAVMA, Caracterização, Autenticidade e Valorização da Maçã de Alcobaça
Estudo mais aprofundado do conhecimento das características diferenciadoras das várias variedades de Maçã de Alcobaça, traçando ainda com mais detalhe o seu perfil e o seu potencial, por métodos científicos expeditos e objetivos, reconhecendo 
e comprovando a sua autenticidade relativamente às de outras proveniências. Contribuindo desta forma para um melhor reconhecimento da autenticidade da Maçã de Alcobaça, sua tipificação e valorização bem como proteção relativamente a 
adulterações de origem indesejáveis, permitindo ainda disponibilizar ao consumidor informação ainda mais detalhada sobre a qualidade deste prestigiado produto.

- ProEnergy, Novos produtos alimentares e bioenergia a partir de frutos de baixo valor comercial e resíduos agroindustriais
Desenvolvimento e conceção de novos produtos à base de Maçã de Alcobaça, valorizando frutos de menor valor comercial, bem como de partes de frutos não aproveitados, de modo a serem valorizados, assim como estudar a produção de biogás a 
partir dos resíduos orgânicos não valorizados. Procurar criar o máximo de valor na cadeia produtiva.
Este consórcio de parceiros foi constituído e selecionado pela APMA, com o apoio do Cothn e em cooperação com as organizações de produtores associadas da APMA, nomeadamente a Campotec SA, Cooperfrutas CRL, Frubaça CRL, Frutalvor CRL e 
Granfer CRL, com várias empresas de produção, bem como, por parte da investigação, com o Instituto Nacional de Investigação Agraria e Veterinária IP, o Instituto Superior de Agronomia e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Tem como objetivos principais a criação de mais conhecimento na fileira da Maçã de Alcobaça e mais qualidade do fruto, quer a nível nutricional, a nível do sabor, a nível de segurança alimentar, a nível de resistência, a nível do equilíbrio ambiental e 
ao nível da funcionalidade.

Foram apresentadas cinco candidaturas competentes e credíveis a este programa do PRD2020 para as quais se espera dotação orçamental das medidas criadas pelo governo, de forma a permitir o fomento de uma fruticultura moderna mais 
produtiva, sustentável e competitiva, contributo de extrema importância para o desenvolvimento deste sector de produção da Maçã de Alcobaça IGP. 
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A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) divulga um Folheto relativo ao Plano de Controlo da 
Produção Primária (PCPP) de Hortofrutícolas.

Neste folheto resumem-se, em linguagem simples, as regras a cumprir pelos produtores de hortofrutícolas no 
âmbito da legislação de higiene e segurança alimentar e, nesse sentido, os aspectos verificados pelos técnicos 
oficiais nos controlos realizados às explorações agrícolas. Deixamos aqui as informações constantes no folheto 
relativas às regras de higiene na produção de frutas e hortícolas.

Consulte o folheto em anexo no final do nosso boletim.

Índice
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Regras de higiene na produção de frutas e hortícolas
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Cerca de 40% dos resíduos que os portugueses depositam nos contentores de lixo indiferenciado corresponde a bioresíduos, 
principalmente restos de alimentos, que podem ser valorizados para produção de energia, ou biogás, e de composto útil para a 
agricultura.
Assim não acontece a mais de 70% da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos", de acordo com dados analisados pela 
Associação Sistema Terrestre Sustentável - Zero, depois de disponibilizados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR).

Feitas as contas, a Zero estima que "sejam desperdiçados 100 milhões de euros por ano em matérias fertilizantes orgânicas" que 
poderiam ser utilizadas a baixo custo pelos agricultores, numa área em que Portugal compra mais ao estrangeiro do que aquilo 
que vende.
A associação ambientalista concluiu que dos 1,86 milhões de toneladas de bioresíduos presentes nos resíduos sólidos urbanos 
nacionais, por ano, mais de 1,3 milhões de toneladas continuam a ser encaminhados para aterros e para incineração, enquanto 
apenas 500 toneladas são valorizadas.

E terão sido produzidas 60 a 70 mil toneladas de composto, por ano, "números que carecem de fiabilidade porque nem toda a 
informação solicitada aos sistemas de gestão de resíduos urbanos (SGRU) foi disponibilizada ou foi considerada válida", 
acrescenta a Zero.

Segundo a associação "é desperdiçado um enorme potencial de produção de energia renovável, que poderia ser injetada na 
rede elétrica nacional para consumo dos portugueses e são inutilizados milhares de toneladas de nutrientes - e também matéria 
orgânica - que poderiam ser devolvidas aos solos".
As plantas que fazem parte da alimentação humana e animal retiram do solo nutrientes que é necessário voltar a colocar na 
terra, de modo a manter o seu equilíbrio e fertilidade, o que pode ser feito devolvendo os bioresíduos tratados e transformados 
em composto.

Entre as medidas propostas pela Zero para resolver a situação está a aposta na prevenção, sensibilizando os consumidores para 
um consumo responsável que previna desperdício de recursos, nomeadamente os alimentares, e a fixação de metas 
progressivas junto dos SGRU para a recolha seletiva porta-a-porta de orgânicos.

Criar um regime de exceção para possibilitar aos municípios promoverem a reciclagem de orgânicos com recurso a pequenas 
centrais de compostagem, fomentando a aplicação de composto em hortas comunitárias e em bancos de terras agrícolas 
municipais, e incentivar a compostagem doméstica, principalmente junto dos 45% de cidadãos que vivem em moradias, são 
outras possibilidades, a que acresce o incentivo ao consumo de produtos locais.

Índice
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Usar lixo como fertilizante pouparia 100 milhões de 
euros
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O compromisso surgiu em 2015, ano em que Portugal foi nomeado o país parceiro da maior feira de frutas e 
legumes do mundo. Nesse ano, a Portugal Fresh decidiu empenhar-se em contribuir decisivamente para que o 
setor atinja 2000 milhões de euros em exportações de frutas, legumes e flores em 2020.
Entre 2010 e 2015 as exportações de frutas, legumes e flores cresceram de 780 milhões de euros para 1224 
milhões.
A média anual de crescimento das saídas de produtos frescos foi de 11%. Em 2016, até novembro, comparando 
com o período homólogo do ano anterior, as exportações cresceram 6%.
Com base nos dados sobre as exportações em 2016 estima-se que se tenham ultrapassado os 1300 milhões de 
euros em exportações de frutas, legumes e flores portugueses.
Em 2017, a associação marca a sua sétima presença consecutiva na Fruit Logistic, em Berlim, que se realiza 
entre 8 e 10 de fevereiro.
A Alemanha é um mercado estratégico para os frescos portugueses, com 82 milhões de consumidores e elevado 
poder de compra.
Com a presença no certame, a Portugal Fresh pretende «reforçar alguns acordos com retalhistas e grossistas 
alemães».
Recorde-se que em 2015, a Alemanha foi o quinto país para onde se exportou frutas, legumes e flores 
portuguesas.
Debaixo da marca umbrela “Portugal Fresh” estarão 35 empresas portuguesas.
No primeiro dia do certame, 8 de fevereiro, o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, 
Capoulas Santos, marca presença na feira, acompanhado de João Mira Gomes, embaixador de Portugal na 
Alemanha. 

Índice
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Frutas, legumes e flores vão alcançar os €2000 
milhões em exportações até 2020
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As exportações em valor de frutos vermelhos destronaram em 2015 as de pera rocha ao atingirem quase 91 
milhões de euros, contra os cerca de 87 milhões de euros da pera rocha, afirmou o ministro da agricultura.
Capoulas Santos avançou que em 2015 as exportações de frutos vermelhos (framboesa, mirtilo, amora e 
groselha) atingiram os 90,6 milhões de euros (70 milhões de euros em 2014), enquanto as de pera rocha 
somaram 86,5 milhões de euros (88,7 milhões de euros em 2014).
O ministro referiu que os pequenos frutos vermelhos afirmam-se cada vez mais como «grande aposta» da 
agricultura portuguesa, sobretudo na Alemanha, «para onde Portugal pode aumentar progressivamente as suas 
exportações”, já que “ocupa ainda uma quota ínfima de mercado».
«As nossas exportações no mercado alemão são ainda uma gota de água no oceano. É portanto um mercado 
com grande potencial e que tem vindo a apreciar as frutas e hortícolas portuguesas», afirmou.
E acrescentou: «não tínhamos grande tradição de produção e exportação de frutos vermelhos, mas são muito 
apreciados nos países nórdicos e as nossas condições climatéricas permitem produzir em termos de qualidade 
de forma imbatível. É um setor com grande potencial de crescimento», reforçou.
O governante analisou também os primeiros dados de 2016, destacando que os mesmos mostram que as 
exportações no setor das frutas cresceram na ordem dos 6%. «Por isso, continuamos na trajetória de atingirmos 
em 2020 os dois mil milhões de euros de exportações», afirmou.

O vice-presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Andrade, mostrou-se convicto de que a meta dos dois mil milhões 
de euros de exportações vai ser atingida, mesmo que não seja logo em 2020, mas 2021 ou 2022, «porque os 
empresários portugueses têm sido extremamente inovadores, muito persistentes e acreditam muito no que 
fazem».
«Há uma coisa que nos tranquiliza, é que não são só eles a acreditarem, mas também os clientes a começarem a 
valorizar a geografia de Portugal como uma geografia importante no mundo da produção», frisou.
Além disso, destacou as vantagens de Portugal: «somos o único país na latitude sul da Europa que tem 
influência do Atlântico, o que não garante a precocidade nos produtos que os nossos vizinhos têm, mas garante 
maior janela de produção e normalmente que o período entre a flor e o fruto seja superior, o que permite ter 
melhor sabor, intensidade de cor superior e melhor aroma».

ÍndiceExportações de frutos vermelhos destronaram as de 
pêra rocha em 2015

Fonte: Agronegócios
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No dia 17 de Fevereiro, a partir das 8h30, decorre na Fundação Champalimaud, em Lisboa, o II Fórum 
Agricultura Portugal/Angola. Neste dia estarão em discussão temáticas relacionadas com os sectores da 
agricultura e pecuária.

Esta iniciativa marca o arranque de uma visita a Portugal (que termina a 19 de Fevereiro) do ministro da 
Agricultura de Angola, Marcos Alexandre Nhunga, acompanhado de uma comitiva com 30 empresários.

O Fórum terá intervenções do titular da pasta da agricultura em Angola, do ministro da Agricultura de Portugal, 
Luís Capoulas Santos, e dos presidentes das comissões executivas do Banco BIC de Portugal e Angola.

ÍndiceFórum Portugal/Angola debate agricultura

Fonte: Frutas Legumes e Flores
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A faculdade de Ciências e Medicina da Universidade de Lisboa vão realizar em Março de 2017 uma formação 
avançada sobre processo em nutrição, ambiente e Saúde.
A formação tem vários módulos e pretende ter como professores colegas de empresas ou associações, para 
trazerem aos alunos uma maior aproximação ao tecido empresarial. 

Consulte o flyer de divulgação no final deste boletim.

ÍndiceFormação avançada sobre processos em nutrição, 
ambiente e Saúde

Fonte: FCUL
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A Agim – Associação para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial vai organizar duas formações práticas 
sobre fertilização de mirtilos. A primeira vai acontecer no dia 17 de fevereiro em Sever do Vouga, enquanto que 
a seguinte irá ter lugar na Lousã no dia 24 de fevereiro.

A formação será composta por uma parte teórica e uma prática. Na componente teórica, irão ser abordados 
vários aspetos da fertilização do mirtilo, qual a sua importância, os tipos de fertilização existentes, as exigências 
nutricionais da planta, propostas de fertilização, princípios para a fertilização em vaso e para a fertilização em 
solo e a importância das análises da água e do solo, entre outros aspetos.
De seguida, os formandos irão, na parte prática, visitar um pomar de mirtilos e observar todo o sistema de 
fertirrega, visualizar um ensaio prático de fertilização e assistir a cálculos de fertilização feitos pelos técnicos da 
Agim.

A fertilização é um fator fundamental para ter plantas fortes e saudáveis. Ter um bom plano de fertilização 
torna-se, assim, essencial para o sucesso do pomar e, consequentemente, obter boas colheitas.
O valor da inscrição é de 35 euros para associados da Agim e de 40 euros para o público em geral. 
As inscrições estão abertas em 

.

Mais informações podem ser obtidas através do número 912010596 ou e-mail .

https://docs.google.com/forms/d/1AWTvj3WKrIdFB2NTS0D_iasNZEQ7RpcUQoL-
BWrlRPY/edit

eventos@agim.pt

ÍndiceFormação prática sobre fertilização de mirtilos.

Fonte:
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ÍndiceEventos:

Workshop de Proteção das Culturas, Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos e Inspeção dos Pulverizadores.
Com a participação do coordenador do Serviço de Inspecção de Pulverizadores do COTHN, o Eng. Pedro Nunes.

A realizar no dia20 de Fevereiro de 2017 na sede da Appizêzere em Av.ª Eugénio de Andrade Lote 80 r/ch 6230-291 Fundão     
Telf.: 275 084 080  Fax.: 275 084 100 Email: 

Os participantes deverão efetuar a sua inscrição, gratuita e obrigatória, até dia 17 de Fevereiro, através dos contatos da 
Appizêzere.

Consulte o programa em anexo no final deste Boletim.

appizezerefundao@gmail.com

mailto:appizezerefundao@gmail.com
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do 3º Ciclo 

Processos em  

Nutrição, Ambiente 

e Saúde 

6 ECTS | 2º Semestre 2016/2017  

 

De 23 de Março a 25 de Maio de 2017 

Quintas-feiras das 14.00 às 19.00 

FCUL, Ed C8, piso2, sala 8.2.14 

 

Coordenação | Prof. Amélia Pilar Rauter 

E-mail: aprauter@fc.ul.pt 

Inscrições abertas na Secretaria (FCUL) 
 

de 13/02/2017 a 13/03/2017 
 

Local: Ed C5, Faculdade de Ciências,  

Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisboa 

Esta unidade curricular interdisciplinar tem uma forte 

componente empresarial integrando casos de sucesso nas 

áreas da nutrição e da saúde. Estes serão documentados 

nas aulas teórico-práticas por especialistas de empresas 

e associações, e.g. Sumol-Compal, Nestlé Nutrition Insti-

tute, Instituto Becel, Alimenta – Associação Portuguesa 

de Alergias e Intolerâncias Alimentares, Associação de 

Produtores de Pera Rocha, e as empresas farmacêuticas 

Hovione e CIPAN, entre outras. 

 
 

 

Conteúdos Programáticos 

O programa contém os conceitos interdisciplinares rele-

vantes, e também os resultados mais recentes no âmbito 

de cada módulo, relativos aos conhecimentos em química 

e bioquímica, em nutrição e em saúde, lecionados pelos 

especialistas, conduzindo a uma formação sólida e atuali-

zada. Serão abordadas as seguintes temáticas, nas suas 

componentes teórica e teórico-prática: 

 

- Os primeiros 1000 dias de vida  

- O peixe na alimentação – vantagens e preocupações 

- Alergéneos e alergias 

- Sistemas de certificação de alimentos 

- Nutrientes específicos e saúde  

- Prevenção da doença e ingredientes  funcionais   

- Os antioxidantes e o seu papel para uma alimentação     

  saudável 

 

 

Destinatários 

Têm acesso os candidatos com formação em áreas de 

Química, Bioquímica, Biologia, Nutrição, Medicina, 

Farmácia, Enfermagem e afins.  

Esta formação pretende aproximar os alunos da realida-

de empresarial, facilitando a empregabilidade dos alu-

nos na indústria, em particular nas indústrias farmacêutica 

e alimentar. 

 
 

 

 

Corpo Docente: 

Amélia Pilar Rauter | Faculdade de Ciências, UL 

Helena Soares Costa | INSA  

Maria Ana Carvalho | Faculdade de Medicina, UL 

M. Fátima Reis | Faculdade de Medicina, UL 

 
 

 

Unidade Curricular do 3º Ciclo  

Departamento de Química e Bioquímica – DQB-FCUL,  

em colaboração com o Instituto de Saúde Ambiental – 

ISAMB-FMUL e do Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge – INSA 

 



Advanced Training 

Course 

Processes in  

Nutrition, Environment 

and Health  

6 ECTS | 2nd Semester 2016/2017  

 

23 March  - 25 May  2017 

Thursday 14.00—19.00 

 

Coordination| Prof. Amélia Pilar Rauter 

Contact:  aprauter@fc.ul.pt 

Registration open at FCUL Secretariat 
 

from 13/02/2017 to 13/03/2017 
Ed C5, Faculdade de Ciências,  

Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisboa 

Classes:REd C8, room 8.2.14 

 

This interdisciplinar course has the participation of several 

companies contributing with cases of success in the areas 

of nutrition and health, documented by company experts 

from e.g. Sumol-Compal, Nestlé Nutrition Institute, Insti-

tuto Becel, Alimenta – Associação Portuguesa de Aler-

gias e Intolerâncias Alimentares, Associação de Produ-

tores de Pera Rocha, and pharmaceutical companies, 

namely Hovione and  CIPAN 

 
 

 

Program 

Based on 9 modules focusing various areas of interest to 

the course areas, the interdisciplinar program contains the 

basic concepts and the most recent research findings on 

the studied topics, aiming to cover the know-how of nutri-

tionists, that of medicine professionals and to unravel the 

processes at the molecular level, towards a solid and 

updated education.  

The following topics will be studied: 

- The first 1000 days of life  

- Fish in food – advantages and problems 

- Alergens and alergies 

- Systems of  food certification 

- Nutrients and health 

- Disease prevention and funcitonal ingredients 

- Antioxidants—their role in a healthy nutrition 

 

 

Access 

Candidates with education in any of the areas such as 

Chemistry, Biochemistry Biology, Pharmacy, Medicine, 

Nursery, Nutrition, and related areas are very welcome.  

EThis education aims at bringing together candidates 

from different areas and the companies, aiming at a clo-

ser contact to facilitate candidate employment, in particu-

lar in the pharmaceutical and food areas.  
 

 

 

 

 

Teaching staff 

Amélia Pilar Rauter | Faculdade de Ciências, UL 

Helena Soares Costa | INSA  

Maria Ana Carvalho | Faculdade de Medicina, UL 

M. Fátima Reis | Faculdade de Medicina, UL 

 
 

 

Advanced training course - 3rd cicle  course 

Departamento de Química e Bioquímica – DQB-FCUL,  

Iin collaboration with nstituto de Saúde Ambiental – 

ISAMB-FMUL and  Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge – INSA 
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Ficha Técnica

CONTROLO OFICIAL Qual o resultado do controlo?
A responsabilidade de assegurar a implementação do 
PCPP é da DGAV e das Direções Regionais de 
Agricultura das diferentes Regiões.

Norte - geral@drapn.mamaot.pt

Centro - direccao@drapc.min-agricultura.pt

Lisboa e Vale do Tejo - direccao@draplvt.min.agricultura.pt

Alentejo - director.regional@drapal.min-agricultura.pt

Algarve - gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt

Madeira - dradr.sra@gov-madeira.pt

Açores - info.dsa@azores.gov.pt

Programa e executa os controlos o�ciais.

Mantém um registo atualizado das explorações.

Mantém um registo dos controlos efetuados.

Apoia e esclarece dúvidas dos operadores.

DRA -  Direções Regionais de Agricultura

O agricultor recebe uma carta com o resultado do 
controlo realizado e detém um período de tempo para 
corrigir os incumprimentos detetados.

Elabora o plano de controlo o�cial.

Promove a uniformização de atuação.

Coordena e supervisiona os controlos.

DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária

Como se realiza o controlo?
O controlo da higiene da produção primária de 
hortofrutícolas é realizado através de visitas às 
explorações agrícolas por técnicos das Direções 
Regionais de Agricultura

Para mais informação contacte a Direção Regional de 
Agricultura da sua região:

Contacte também a DGAV: seguranca.alimentar@dgav.pt

ASPETOS A VERIFICAR

Os  técnicos o�ciais  veri�cam e classi�cam o cumpri-
mento das regras em relação a: 

A frequência de controlo depende do risco associado 
a cada exploração e do resultado do controlo anterior.

•  Higiene geral
•  Água
•  Formação e saúde
•  Animais e pragas
•  Fertilizantes
•  Produtos �tofarmacêuticos 
   e biocidas
•  Rastreabilidade
•  Manutenção de registos

CÓDIGO NACIONAL 
DE BOAS PRÁTICAS DE 
HIGIENE NA PRODUÇÃO
DE   HORTOFRUTÍCOLAS
FRESCOS

Adote este código  para
cumprir com facilidade
as regras legais.

Disponível em www.dgav.pt
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O agricultor é o responsável pela segurança das 
frutas e hortícolas  que coloca no mercado.

A produção primária de hortofrutícolas deve obedecer 
a regras de higiene.

Os agricultores devem adotar boas práticas agrícolas  
de modo a:
 
       Controlar os riscos associados aos alimentos. 

       Proteger os hortofrutícolas de contaminações.

Animais e Pragas
Deve impedir-se o acesso 
de animais domésticos e 
silvestres aos locais de 
produção e armazenagem 
de hortofrutícolas e às 
fontes de água.

Fertilizantes Orgânicos

O uso de fertilizantes 
orgânicos requer cuidados, 
pois pode trazer um risco 
acrescido aos alimentos.
É fundamental  respeitar  as 
regras de aplicação.

Higiene Geral

As instalações, equipamentos,  
utensílios, contentores, grades e 
veículos devem ser mantidos 
limpos e, se necessário, 
desinfetados.
Devem existir instalações que 
permitam que os trabalhadores 
mantenham um grau de higiene 
pessoal adequado.

REGRAS DE HIGIENE NA PRODUÇÃO
 DE FRUTAS E HORTÍCOLAS

Água
Devem ser conhecidas as fontes de água utilizadas na 
exploração agrícola e:

Garantir que a  água é adequada para a rega. 
  
Analisar a água da rega e implementar ações 
corretivas, sempre que necessário.

Manter  limpos e em bom estado os tanques de                                                                                                                                               
armazenagem  de água.

Usar água potável ou desinfetada para a lavagem 
dos hortofrutícolas após a colheita.

LEGISLAÇÃO GERAL
Regulamento (CE) 178 /2002, de 29 de abril, relativo a 
matérias de segurança dos géneros alimentícios, desig-
nadamente a Rastreabilidade.

Regulamento (CE) 852 /2004, de 29 de abril, relativo à 
higiene dos géneros alimentícios.

Lei nº 26/2013, de 11 de Abril, relativo à aplicação de 
produtos �tofarmacêuticos

Produtos �tofarmacêuticos e biocidas
Os produtos  devem ser autorizados pela DGAV  e 
utilizados de acordo com as condições previstas, 
respeitando os intervalos de segurança.

Rastreabilidade e Registos 
Deve ser garantida a rastreabilidade dos alimentos, 
isto é, identi�car a quem se compram e a quem se 
vendem os produtos.

Recomenda-se que guarde os registos de:

Aplicação de produtos �tofarmacêuticos, biocidas e 
fertilizantes;   
Ocorrência de pragas ou doenças;

Análises realizadas a hortofrutícolas, água de 
irrigação, solos, etc.;

Fornecedores de sementes, plantas e quaisquer 
produtos utilizados na produção;

Quem compra os hortofrutícolas;

Limpeza , controlo de pragas e formação.
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Formação e saúde dos trabalhadores
É importante formar os trabalhadores em matéria de 
riscos sanitários e promover a realização de exames 
médicos regulares.



 
        Av.ª Eugénio de Andrade Lote 80 r/ch 

        6230-291 Fundão 

       Telf. 275 084 080 _ Fax. 275 084 100  

       Email: appizezerefundao@gmail.com 

   

   
     

 

Data: 20 de Fevereiro de 2017 

Local: Sede da Appizêzere 
 

 

 PROGRAMA 
14h Receção dos participantes 

 
14h30 Proteção das culturas e legislação atual 

Eng. Joaquim Almeida | DRAPC 

 
15h Os equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos: requisitos legais e 

considerações técnicas 
Eng. Pedro Nunes | COTHN-SIP 
 

15h30 Gestão dos efluentes fitossanitários – Heliosec 
Eng. Pedro Martins | Syngenta 
 

16h Apresentação junto do pulverizador e esclarecimento de dúvidas dos presentes, nas 
instalações da Remagril (junto ao antigo LIDL) 

Eng. Pedro Nunes | COTHN-SIP 

 
17h Lanche convívio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os participantes deverão efetuar a sua inscrição, gratuita e obrigatória, até dia 17 de Fevereiro, através dos contatos da Appizêzere. 

Apoio                                                                                                                    Patrocínio 

DRAP CENTRO                                             

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

Workshop 

Proteção das Culturas, Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos e Inspeção dos Pulverizadores. 
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