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Governo abriu concursos de €80 milhões para a agricultura e agroindústria: Voltar

O Governo abriu dois concursos, no valor de 80 milhões de euros, para financiar investimentos na 
transformação e comercialização de produtos agrícolas, foi esta segunda-feira divulgado pelo Ministério da 
Agricultura.
Os dois concursos decorrem, até março de 2017, no âmbito do PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 
e destinam-se a financiar investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, bem como 
na exploração agrícola.

De acordo com um comunicado do Ministério da Agricultura, na área dos “Investimentos na Transformação e 
Comercialização de Produtos Agrícolas”, o objetivo é «apoiar a realização de investimentos na transformação e 
comercialização de produtos agrícolas destinados a melhorar o desempenho competitivo das unidades 
industriais, através do aumento da produção, da criação de valor baseada no conhecimento, em processos e 
produtos inovadores, na melhoria da qualidade dos produtos, numa gestão eficiente dos recursos, no uso de 
energias renováveis».

Relativamente ao investimento na exploração agrícola, «o objetivo é apoiar a realização de investimentos na 
exploração agrícola destinados a melhorar o desempenho e a viabilidade da exploração, aumentar a produção, 
criar valor, melhorar a qualidade dos produtos, introduzir métodos e produtos inovadores e garantir a 
sustentabilidade ambiental da exploração».

Para o ministro da Agricultura, os dois concursos vão «impulsionar o investimento no setor através da 
implementação de uma nova dinâmica no programa de apoio, recuperando atrasos e colocando novos apoios 
ao serviço da agricultura».

Capoulas Santos sublinha que «não há tempo a perder» e que «o Governo tem feito um esforço grande para 
garantir também o nível de investimento no setor, que vai agora ser reforçado com este novo pacote de 
ajudas».

Fonte: Agrotec
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1ª Sessão de Divulgação em Fruticultura: Voltar

No seguimento do processo de revitalização do INIAV-Alcobaça (Estação Nacional de Fruticultura Vieira 
Natividade - ENFVN), marcado nomeadamente pela recente entrada de novos investigadores e obras de 
recuperação das instalações, decorreu no dia 13 de Dezembro a 1ª Sessão de Divulgação em Fruticultura. 
O auditório desta Estação Experimental esgotou ao receber os mais de 120 tecnicos e agricultores que ao longo 
deste dia participaram de forma entusiástica neste evento, saudando a renovação desta emblemática estrutura 
cientifica dedicada à investigação, inovação e experimentação no domínio da fruticultura nacional.

A abertura da sessão ficou ao cargo do Sr. Presidente do Município de Alcobaça, Dr. Paulo Inácio, do Sr. 
Presidente do INIAV, Doutor Nuno Canada e do Coordenador deste Pólo, Eng.º Rui Maia de Sousa, que 
destacaram o peso histórico e a grande dinâmica que está novamente a ser incutida por esta Estação, bem 
como a importância desta revitalização para o desenvolvimento da Fruticultura em Portugal. O Presidente do 
INIAV, falou ainda do futuro da Investigação, Experimentação e Demonstração e da necessidade do seu 
alinhamento com a produção, dado ser um fator de competitividade fundamental ao país.  

Seguiram-se as intervenções do Doutor Miguel Leão, sobre a gestão de luz em pomares de alta densidade e a 
influência da condução e poda, demonstrando com dados técnicos e científicos a necessidade de alteração do 
modelo de produção atual e os seus benefícios para a produção nacional. A Doutora Filipa Queirós perspetivou 
o futuro da produção de amêndoa e cereja em Portugal e a Eng.ª Patrícia Silva mostrou a importância do uso de 
abelhões no vingamento e qualidade das maçãs e as suas vantagens face aos agentes de polinização comuns na 
contenção de doenças fitossanitárias. Já na área da pós-colheita a Doutora Claudia Sánchez apontou soluções 
para a produção de pomoídeas biofortificadas em cálcio e o seu potencial na conservação e transformação.
A sessão terminou com a apresentação pelo responsável pela Estação Nacional de Fruticultura Vieira 
Natividade, Eng. Rui Maia de Sousa, dos principais resultados de investigação realizada, bem como das linhas de 
investigação em curso e propostas pela Estação para integrar a agenda de investigação para a próxima década, 
realçando o forte empenho da equipa de Alcobaça em trabalhar na procura de soluções que contribuam para o 
desenvolvimento da fruticultura nacional. O Presidente fechou a sessão realçando a necessidade da produção 
de conhecimento com o envolvimento e participação das entidades do setor, desafiando-os a integrar este 
projeto e a colaborar na construção de um modelo que responda melhor às necessidades deste setor em 
Portugal.

Fonte: INIAV
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Programa Faça Chuva Faça Sol: Voltar

Faça Chuva, Faça Sol.

Todos os sábados na RTP 2, às 13 horas.

Um programa de televisão sobre o panorama atual da agricultura em Portugal e os novos protagonistas que 
estão a transformar o setor agrícola com base na inovação e na sustentabilidade. Um programa que conta com 
o apoio do Centro de Frutologia Compal.

Um programa que nos mostra como a tradição e a tecnologia estão a abrir novos caminhos na agricultura

Faça Chuva Faça Sol é um programa promovido pela AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal - 
sobre o panorama atual da agricultura em Portugal, os novos protagonistas que estão a transformar o setor 
agrícola com base na inovação e na sustentabilidade. Uma visão surpreendente da atual realidade do mundo 
rural onde a tradição e a tecnologia estão a abrir os caminhos do futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=5IjXG0DBbaY&feature=youtu.be

Fonte: RTP
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«Principal desafio da agricultura para 2017 é eliminar os desequilíbrios da cadeia alimentar»:
Voltar

A vice-presidente da comissão de Agricultura no Parlamento Europeu, Clara Aguilera, identificou, entre os 
principais desafios que aguardam a agricultura comunitária para 2017, a criação de uma normativa europeia 
que elimine o desequilíbrio atual que afeta a cadeia alimentar.

A eurodeputada insistiu no facto de que já «todas as análises foram feitas», que é o momento de com o 
diagnóstico na mão, o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho começarem a trabalhar numa norma 
europeia que elimine a desigualdade na cadeia alimentar, protegendo os elos mais fracos, que se encontram 
fundamentalmente na produção.

Na opinião de Clara Aguilera, 2017 será um ano no qual o futuro da Política Agrícola Comum (PAC) estará muito 
em debate, para além do horizonte 2020.
Entre os principais debates relacionados com a agricultura e pesca para o próximo semestre de 2017 na União 
Europeia (UE), Aguilera destacou a revisão do quadro financeiro plurianual, que suscita inquietude no 
Parlamento Europeu em relação com os recursos a dirigir à política agrícola comunitária, tal como o 
regulamento Omnibus, que vai alterar 15 normativas que incidem nos quatro regulamentos da política agrícola.
Contra o critério da simplificação que defende o comissário europeu da Agricultura, Phil Hogan, no 
regulamento Omnibus, Aguilera anunciou que «os socialistas querem ir mais além, porque, mais do que o 
planeado pela Comissão, com o qual estamos de acordo, é uma boa oportunidade para avançar na reforma de 
alguns mecanismos de gestão dos mercados que não foram cometidos na reforma anterior».

Por último, a vice-presidente referiu a necessidade de incorporar os jovens na atividade agrícola. «Dos 22 
milhões de agricultores europeus, apenas 6% é menor de 35 anos, o que demonstra um problema de 
envelhecimento muito preocupante, sobretudo se a isto juntar-se o abandono das terras e a mudança de uso 
destas».
«As medidas adotadas na reforma da PAC não estão a resultar», declarou Aguilera, apontando a necessidade de 
incluir medidas que tornem mais atrativa e rentável a atividade agrícola para os/as jovens».

Fonte: Agrotec
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Voltar

A chuva na instalação e o calor na floração, que depois provocaram problemas ao nível do encharcamento e 
asfixia radicular das plantas e no controlo das infestantes, marcaram a campanha de tomate de indústria de 
2016. Foi esta a conclusão apresentada durante a sessão de balanço dos horto-industrias, a 13 de Dezembro, 
em Alpiarça.

Segundo Cristina Rodrigues, técnica da organização de produtores Cadova, a situação climática «excepcional» 
obrigou a replantar algumas parcelas. «Foi um ano em que apareceu de tudo mas tudo se foi controlando.»

Nesta campanha, segundo dados da Federação Nacional das Organizações de Produtores (FNOP), a 
produtividade desta cultura situou-se, em média, nas 83 toneladas por hectare (t/ha). Um valor marcadamente 
abaixo daquele registado em 2015 (97 t/ha).

Gonçalo Escudeiro, da organização de produtores Torriba, que reúne 3.000 hectares de tomate de indústria, 
defendeu que «a média [de produtividade] não representa esta campanha», já que foi um ano em que alguns 
produtores registaram 50 t/ha e outros 100 t/ha.

«Perdemos quatro milhões de euros de facturação em relação ao ano passado», contou. O que significa menos 
1.200 euros facturados por cada hectare plantado.

Outros horto-industriais na mesma situação

No pimento os problemas com as condições climáticas deram origem a «pouco peso» nos frutos de cor 
vermelha, contou Cristina Rodrigues.

A curgete, por seu turno, teve problemas ao nível da fecundação e na plantação devido à chuva intensa. O 
mesmo se verificou com a abóbora butternut.

No caso do brócolo, surgiram alguns problemas ao nível de infestantes. Nesse sentido, a Bayer marcou presença 
e apresentou o Serenade Max, um produto que tem uma autorização para uso menor no combate à 
alternariose nesta cultura.

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
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Voltar

Uma startup de Coimbra desenvolveu o CoolFarm, um sistema de controlo aplicado a estufas, que pretende 
ajudar a agricultura a ser mais eficiente, através de código, inteligência artificial e sensores que percecionam o 
crescimento e saúde das plantas.

Antigamente, regava-se e esperava-se pelo melhor, fertilizava-se e esperava-se que estivesse tudo bem. Hoje, 
com mais conhecimento, a agricultura larga a enxada da mão e abraça as potencialidades que advêm da 
tecnologia, que permite a um produtor “perceber melhor o que as plantas precisam”, disse à agência Lusa a 
bióloga da CoolFarm, Sabrina Carvalho.

Foi a pensar nessa evolução da agricultura, com um cada vez maior uso de estufas horizontais e verticais, que o 
CoolFarm foi desenvolvido para ajudar os agricultores a produzirem com “precisão”, através de sensores óticos, 
computadores industriais, ‘software’ de inteligência artificial e ligação à Internet.

O sistema, que pode ser aplicado a qualquer estufa que exista, dá ele próprio a água e os nutrientes que as 
plantas precisam, garante que não há desperdícios de recursos e possibilita que um produtor esteja a controlar 
dez hectares de estufas a partir do ecrã do seu computador, sublinha Sabrina Carvalho.

“O CoolFarm diferencia-se dos outros sistemas de controlo porque está consciente da presença das plantas 
dentro da estufa. Consegue ver as plantas a crescer, passa a informação para o utilizador, mas, ao mesmo 
tempo, usa essa informação para a tomada de decisão no controlo das plantas”, sublinha o diretor-geral da 
‘startup’, Gonçalo Cabrita.

Para isso, o CoolFarm funciona através de dois componentes principais: o cérebro e os olhos.

O cérebro, explica o engenheiro eletrotécnico especializado em robótica, é um computador industrial, onde 
corre todo o ‘software’ de controlo e de inteligência artificial para tomadas de decisão. Tudo o que está ligado à 
estrutura das estufas está ligado ao computador, permitindo controlar a luz, água e nutrientes, bem como 
enviar notificações e alertas para o agricultor ou corrigir por ele próprio os níveis determinados.

Leia o resto da noticia em: 
http://observador.pt/2016/12/19/startup-de-coimbra-mostra-que-agricultura-se-faz-com-codigo-e-sensores/

Fonte: Observador
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A Vida Rural acaba de editar o livro ‘Agricultores que marcam’, da autoria da jornalista, e diretora da revista, 
Isabel Martins. O lançamento será hoje, pelas 17h00, no Salão Nobre da Associação Comercial de Lisboa.

‘Agricultores que marcam’ reúne histórias de vida de 19 agricultores de referência na agricultura portuguesa 
nas últimas décadas e que representam uma amostra representativa do melhor da nossa agricultura 
empresarial. Em comum o profissionalismo, a vontade de crescer, o investimento constante e a procura de 
inovação. Histórias de gente de diferentes origens e setores de atividade que partilham a vontade de fazer 
melhor todos os dias e que deixam a sua marca na agricultura portuguesa.

O livro estará em pré-venda no dia do lançamento e chega às livrarias no próximo mês de janeiro.

Estes são os agricultores retratados no livro:

Manuel Campilho_ Quinta da Lagoalva
Jorge Soares_ Campotec
Luís Alves_ Cantinho das Aromáticas
Luís Bulhão Martins
António Silvestre Ferreira_ Vale da Rosa
Jorge Ortigão Costa_ Sogepoc
António Alberto Gonçalves Ferreira
João Portugal Ramos
João Coimbra
Carlos Ferreira
Vítor Araújo_ Kiwi GreenSun
Fernando Carpinteiro Albino
João e Joaquim Banza
Victor Araújo_ Florineve
Joaquim Pedro Torres_Valinveste
Luís Correia_ Planície Verde
José Palha

Voltar

Fonte: Agrozapp
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Voltar

Semana 51 

11º Curso Internacional de Tecnologia de Pós-colheita e 
produtos Minimamente Processados.

Consulte mais informações no anexo no final deste boletim.

Simpósio Nacional Anipla, 23 e 30 de Março.

A Anipla – Associação Nacional da Indústria para a Proteção das 
Plantas, vai organizar o seu simpósio nacional, nos dias 23 de Março 
no Porto e 30 de Março em Lisboa.
O programa será focado nos atuais desafios que a agricultura 
enfrenta para garantir qualidade e quantidade na produção de 
alimentos.

Informação mais detalhada será disponibilizada em breve.

Eventos:



29 marzo ‐ 4 abril de 2017

Dirección: Dr. Francisco Artés Hernández
Dra. Perla Gómez Di Marco
Dr. Francisco Artés Calero

Grupo de Postrecolección y Refrigeración (GPR‐UPCT)
Sede: Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica. UPCT. Paseo Alfonso XIII 48. 30203.
Cartagena, Murcia, España
Matrícula: Profesionales: 650 €. Estudiantes: 350 €.
Alumnos UPCT: beca 50% estudiantes
Dirigido a: Profesionales y técnicos del sector y a
estudiantes de Grado, Máster y Doctorado en Ingeniería,
Ciencias, Bioquímica, Veterinaria, Tec. de Alimentos, etc.
Más información: www.upct.es/gpostref
Preinscripción y contacto: gpostref@upct.es

PROFESORADO:
Instituto Valenciano de Invest. Agraria ‐ IVIA. España
Univ. Autónoma de Querétaro ‐ UAQ. México
Univ. de Campinas ‐ UNICAMP. Campinas. Brasil
Univ. de Chile ‐ UCHILE. Santiago. Chile
Univ. de Córdoba ‐ UCO. España
Univ. de Lisboa ‐ ULisboa. Portugal
Univ. de Lleida ‐ UdL. España
Univ. de Texas A&M. Texas. EEUU
Univ. de Zaragoza ‐ UNIZAR. España
Univ. degli Studi di Foggia ‐ UNIFG. Italia
Univ. Miguel Hernández ‐ UMH. Elche. España
Univ. Politécnica de Cartagena ‐ UPCT. España
Univ. Polytechnique de Toulouse ‐ INP‐ENSAT. Francia
BIOCONSERVACIÓN S.A. Barcelona. España
DECCO IBERICA S.A.U. Valencia. España
FECOAM. Murcia. España
FOMESA FRUITECH S.L.U. Valencia. España
GRUPO G´s ESPAÑA. Murcia. España
KERNEL EXPORT S.L. Murcia. España
MAERSK LINE. Madrid. España
PRODUCTOS CITROSOL S.A. Valencia. España
SENSITECH INC. EEUU
SPE∙3 S.L. Portal Poscosecha. Valencia. España
TECNIDEX S.A.U. Valencia. España
VERDIFRESH S.L.U. Valencia. España

TECNOLOGÍA 
POSTCOSECHA 
Y PROCESADO 

MÍNIMO

TECNOLOGÍA 
POSTCOSECHA 
Y PROCESADO 

MÍNIMO

Patrocinan

Cartagena, Murcia, España

Colaboran

Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT)

con Título Universitario en



PROGRAMA (45 h)
Miércoles 29 de marzo de 2017

8.30‐9.00 h. Registro y recogida de documentación
9.00‐9.15 h. Inauguración y presentación del Curso
9.15‐9.45 h. Panorámica actual de la postcosecha y de los productos 
mínimamente procesados en fresco (MPF)
Prof. Dr. Francisco Artés Calero. UPCT

9.45‐10.45 h. Fisiología y bioquímica de la maduración. Función y 
efectos del etileno
Prof. Dr. Daniel Valero Garrido. Universidad Miguel Hernández

11.15‐12.15 h. Atributos de calidad hortofrutícola. Factores 
biotecnológicos en su mejora
Dr. Juan Pablo Fernández‐Trujillo. UPCT 

12.15‐13.00 h. Influencia de factores precosecha en la calidad de los 
productos MPF
Dra. Perla Gómez Di Marco. UPCT

13.00‐13.30 h. Alteraciones fisiológicas, microbianas y  daños 
mecánicos en la postrecolección hortofrutícola
Dr. Juan Antonio Martínez López. UPCT

15.00‐16.00 h. Instalaciones de refrigeración mecánica
Prof. Dr. Antonio López Gómez. UPCT

16.00‐17.00 h. Instalaciones de prerrefrigeración
Prof. Dra. María Teresa Sánchez‐Pineda. Universidad de Córdoba

17.00‐20.30 h. VISITA TÉCNICA

Jueves 30 de marzo de 2017

9.00‐10.00 h. Principios y efectos de los agroquímicos
Dr. Benito Orihuel Iranzo. PRODUCTOS CITROSOL S.A.

10.00‐11.00 h. Desverdización y maduración acelerada
D. Valentín Turégano Meneses. TECNIDEX S.A.U

11.30‐12.30 h. Tecnología postcosecha de hortalizas
Dra. Alicia Namesny Vallespir. SPE 3 S.L. Poscosecha

12.30‐13.30 h. Tecnología postcosecha de cítricos y caqui
Dra. Alejandra Salvador Pérez. IVIA

15.00‐16.00 h. Recubrimientos para frutas y hortalizas
D. Enrique Gómez Hernández. DECCO IBÉRICA S.A.U.

16.00‐17.00 h. Funciones de las líneas de manipulación en las 
centrales hortofrutícolas
Dr. Ernesto Conesa Roca. FOMESA FRUITECH S.L.U.

17.30‐18.00 h. Registro de parámetros de control durante el 
almacenamiento y transporte de frutas y hortalizas
Dr. Martin Meckesheimer. SENSITECH INC

18.00‐20.30 h. TALLERES/DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS

Viernes 31 de marzo de 2017

9.00‐10.00 h. Conservación en atmósfera controlada. Equipos e 
instalaciones 
Prof. Dr. Jordi Graell i Sarlé. Universidad de Lleida

10.00‐11.00 h. Conservación en atmósfera modificada. Equipos e 
instalaciones
Dr. Francisco Artés Hernández. UPCT

11.30‐12.30 h. Proceso general de elaboración de los productos 
MPF o de la “Cuarta Gama”: hortalizas
Prof. Dr. Francisco Artés Calero. UPCT

12.30‐13.30 h. Proceso general de elaboración de los productos 
MPF: frutas
Prof. Dra. Rosa Oria Almudí. Universidad de Zaragoza

15.00‐16.00 h. Desinfección convencional y emergente de 
productos MPF.
Dra. Encarnación Aguayo Giménez. UPCT

16.00‐16.30 h. Gestión integral de la producción para minimizar las 
pérdidas postcosecha.
Por confirmar. GRUPO G´s ESPAÑA.

16.30‐17.00 h. APPCC en las industrias de manipulado de frutas y de 
productos MPF. Seguridad alimentaria
Dña. María José Abellán Millá. FECOAM

17.00‐20.30 h. VISITA TÉCNICA

Lunes 3 de abril de 2017

9.00‐10.00 h. Envases y embalajes. Diseño. Normalización
Dra. Bárbara Teruel Mederos. Universidad de Campinas

10.00‐10.30 h. Influencia de la temperatura en la calidad de 
productos MPF
Dr. Domingos Almeida. Universidad de Lisboa

10.30‐11.00 h. Problemática industrial en el desarrollo de Procesos 
D. Francisco Javier Orenes Esquiva. KERNEL EXPORT S.L. 

11.30‐12.30 h. La visión de los sistemas de gestión de la calidad y 
seguridad alimentaria en industrias de procesado mínimo
Dra. Victoria Gilabert Escrivá. VERDIFRESH S.L.U.

12.30‐13.30 h. Tecnología postcosecha de uva de mesa y berries
Dr. Luis Luchsinger Lagos. Universidad de Chile

15.00‐16.00 h. Tecnología postcosecha de productos tropicales y 
subtropicales
Prof. Dr. Edmundo Mercado Silva. Universidad Autónoma Querétaro

16.00‐17.00 h. Tecnología postcosecha de fruta de pepita
Dr. Domingos Almeida. Universidad de Lisboa

17.00‐17.30 h. Transporte frigorífico marítimo de productos 
hortofrutícolas
D. Álvaro Sánchez Martínez. MAERSK LINE. 

17.30‐20.30 h.  VISITA TÉCNICA: PUERTO DE CARTAGENA

21.00 h. CENA DEL CURSO

Martes 4 de abril de 2017

9.00‐10.00 h. Tecnología postcosecha de frutos de hueso
Dr. Luis Luchsinger Lagos. Universidad de Chile

10.00‐11.00 h. Calidad de la materia prima hortofrutícola para el 
procesado mínimo. Factores determinantes
Prof. Dr. Giancarlo Colelli. Università degli Studi di Foggia

11.30‐12.30 h. Fisiología y metabolismo de los productos MPF. 
Propiedades bioactivas y funcionales
Dr. Luis Cisneros Zevallos. TEXAS A&M University

12.30‐12.45 h. FOTOGRAFÍA DE PARTICIPANTES

12.45‐13.45 h. Diseño de instalaciones y equipamiento para el 
procesado mínimo hortofrutícola. 
Dr. Francisco Artés Hernández. UPCT

15.30‐17.30 h. TALLERES/DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS

17.30‐18.30 h. Avances en biotecnología aplicada a la 
postrecolección
Prof. Dr. Jean Claude Pech. Univ Polytechnique de Toulouse INP‐
ENSAT

18.30‐19.00 h. CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS
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