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Modelo para avaliar o investimento em design no agroalimentar português
A União Europeia acredita no design como um parceiro para a inovação e crescimento da economia, nesse sentido tem 
procurado sensibilizar as empresas e os agentes económicos através de várias iniciativas, sendo a mais recente o Design 
for Europe, uma plataforma de divulgação de fundos comunitários e de casos de sucesso de empresas que integram o 
design na sua gestão. 
De uma forma geral, as empresas portuguesas do agroalimentar investem e sentem as vantagens da colaboração do 
design, contudo se não têm meios para medir o custo/benefício, será difícil entender o design como um investimento que 
acrescenta valor ao negócio. 
Com o propósito de colmatar esta situação desenvolvi um modelo para avaliar o investimento em design, no âmbito de 
uma investigação para doutoramento. O modelo tem como ponto de partida a definição de um projeto seguido dos 
objetivos e metas, que se pretendem alcançar, permitindo deste modo não só contextualizar a intervenção do design, 
mas também dar uma visão geral do processo, que ajuda a focar no essencial e sempre que necessário corrigir a sua 
operacionalização.
A Cooperfrutas, CRL, é uma Organização de Produtores (OP) de fruta localizada em Alcobaça, que tem como prioridade 
garantir um padrão de qualidade dos seus produtos e o respeito pela biodiversidade da região, com esse objetivo tem 
procurado orientar a sua atividade para uma economia circular, recentemente apostou na compostagem e lançou em 
março último o “Composto Orgânico”. Para avaliar o investimento em design tem estado a aplicar o modelo de avaliação, 
a colaboração iniciou-se com a definição de todos os parâmetros, começando pela identificação dos objetivos com foco 
na criação de desenvolvimento sustentável, as metas a atingir e as iniciativas necessárias para as alcançar.
O composto orgânico está no mercado desde 21 de março e até agora foram apurados os seguintes resultados: o 1º lote 
de “Composto Orgânico” foi comercializado, a distribuição do produto encontra-se dentro da previsão inicial, na loja 
Cooperfrutas a remessa inicial foi vendida em 6 semanas, no dia do lançamento foram obtidos os melhores resultados de 
visualização e partilhas nas redes sociais, 90% do investimento em design foi amortizado. O interesse que o produto 
suscitou nos media e na comunidade em geral tornou possível divulgar outras iniciativas para melhorar a eficiência 
energética e associar a Cooperfrutas como uma marca amiga do ambiente. Mas acima de tudo o trabalho que temos 
vindo a desenvolver com a empresa tem permitido compreender a colaboração de design no processo de 
desenvolvimento do produto e como pode agregar valor.
Acreditamos que o modelo poderá ajudar as empresas a avaliar o investimento em design, bem como rentabilizar a sua 
colaboração no processo de desenvolvimento de um produto ou serviço, contemplada no PDR2020, através da operação 
3.3.1 ou 3.3.2, “investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas”.

Para mais informação:
filipa.pias@gmail.com
filipapias.wordpress.com
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Consegue avaliar o investimento em design?

Fonte: Filipa Pias
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A DGAV divulga o Poster relativo às plantas ornamentais que podem ser via de dispersão 
de Citrus greening, considerada a doença mais devastadora dos citrinos a nível mundial. 
Pretende-se que os profissionais e a população em geral, estejam atentos e reportem aos 
serviços oficiais quaisquer casos suspeitos da presença da doença ou dos insetos que a 
transmitem. 

Pode aceder a mais informação no portal da DGAV em : http://www.dgv.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=221911&cboui=221911

Doença citrus greening e insectos transmissores - poster informativo sobre as plantas 
ornamentais hospedeiras:

Fonte: DGAV
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Comercialização de passas de uva provenientes de uvas de mesa tratadas com clorpirifos:

A DGAV divulga o presente Ofício Circular n.º 22/2016, relativo à comercialização de 
passas de uva provenientes de uvas tratadas com Clorpirifos, em data anterior à entrada 
em vigor do novo Limite máximo de resíduos de Clorpirifos em uvas de mesa. Poderá ter 
acesso a este oficio circular em: http://www.dgv.min-
agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=19200653&att_display=n&att_do
wnload=y

Fonte: DGAV
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Instituto nacional de Estatística: cereja, maçã, pera e pêssego com quebras de produção:

As previsões agrícolas do mês de julho de 2016 do Instituto Nacional de Estatística (INE) 
dão conta de uma quebra de produtividade das pomóideas, sobretudo devido às 
condições climáticas no inverno e a precipitação e temperaturas baixas no período de 
floração. 

Entre os frutos mais afetados destaque para a pera, a cereja a maçã e o pêssego. A pera, 
avança o INE, deverá ficar abaixo dos níveis do ano passado sendo que na maça as 
quebras deverão rondar os 10%. 

Já a cereja regista uma das maiores quebras das últimas décadas. Também o pêssego e 
a uva de mesa, salienta o INE, deverão registar quebras na produção comparativamente 
a 2015.

Fonte: Agronegócio
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Esclarecimento adicional relativo à notícia do último boletim informativo com o título 
“Ministério da Agricultura retira 2.600 toneladas de frutas e hortícolas do mercado”:

Relativamente esta noticia, vimos apenas informar que esta retirada se encontra ao 
abrigo do Reg. Delegado (EU) 921/2016 da Comissão de 10 de junho,  e que se trata das 
retiradas excepcionais, pagas a 100% pela UE devido ao embargo russo. 

O citado regulamento prevê a atribuição de 1100 toneladas para peras e maçãs e uma 
quantidade adicional de 3000 toneladas. Esta quantidade adicional, em Portugal, será 
dividida em tranches. 

Ter-se à uma primeira tranche de 1500 toneladas a atribuir a outros produtos (com 
excepção de peras e maçãs) e daqui a alguns meses, após a realização de um ponto da 
situação, será decidido como atribuir as restantes 1500 toneladas. 

Este processo não é novo, irá decorrer nos mesmos moldes do anterior período de 
retiradas excepcionais, que começaram em 2015 e terminaram já este ano.
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Pagamento do Regime de Fruta Escolar para o ano letivo 2015/2016:

Foi publicado no dia 27 de Julho, em Diário da República o Despacho conjunto (Despacho 
n.º 9575/2016) dos Ministros da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, da 
Educação e da Saúde que estabelece o montante disponível de comparticipação nacional 
para o pagamento da Fruta Escolar para o ano letivo 2015/2016. 

Trata-se de uma medida que abrange os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e é 
estabelecida no final de cada ano letivo. No ano letivo 2015/2016, esta medida envolve 
uma ajuda comunitária e nacional que ultrapassa os 3 milhões e 800 mil euros, sendo 
que o pagamento no que diz respeito à contrapartida nacional (579.700.00 €) é da 
responsabilidade, em partes iguais, dos três Ministérios.

A Estratégia Nacional para o Regime de Fruta Escolar promove comportamentos 
alimentares saudáveis nas crianças e, em conjunto com o novo Programa Nacional de 
Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados, procura igualmente promover a 
capacitação dos cidadãos para a tomada de decisões informadas no que diz respeito à 
saúde, nomeadamente sobre hábitos alimentares saudáveis.

Fonte: GPP
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EXPODEMO´16 - 16, 17 e 18 de Setembro de 2016:

Um ano depois, aí está a quinta edição da "Expodemo - Mostra de Produtos, Atividades e 
Serviços da Região" que se vai realizar em Moimenta da Beira nos dias 16, 17 e 18 de Setembro. 
O certame coincidirá com o penúltimo fim de semana do mês de Setembro.

O sucesso das edições anteriores garantem êxito ainda maior. "Temos de fazer sempre melhor", 
sublinha o presidente da autarquia, José Eduardo Ferreira, que volta a apostar nos produtos e 
nas marcas da região como âncoras da Expodemo 2016. Os nossos melhores produtos agrícolas, 
como a maçã, serão o centro das diversas atividades a desenvolver, entre elas, Atividades | Feira, 
Gastronomia, Provas orientadas de Vinho, Azeite, Tasquinhas, Artesanato, Animação, Concursos, 
etc.

Este evento será uma excelente oportunidade para divulgar os seus produtos ao mercado, 
potenciando o estabelecimento de novos contatos e parcerias e a concretização de negócios.
Caso tenha interesse em participar como expositor contacte:  expodemo@cm-moimenta.pt

Fonte: Expodemo
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Foram criados os primeiros alperces totalmente vermelhos:

Brevemente estarão disponíveis alperces vermelhos nas prateleiras. 

Um novo conceito que poderá revolucionar o mercado das prunóideas, tornado possível 
pela PSB produções de plantas, com sede em Murcia, os mesmos que desenvolveram a 
variedade Premium Red.

Abrangendo um período de colheita de desde o início de Maio até ao fim de Junho em 
áreas de produção situadas na bacia do mediterrâneo, será usado um leque de 5 
variedades; Cyrano, Fuego, Cheyenne, Totem e HB 278-104.

“Após alguns anos de testes e processos de hibridação, conseguimos obter alperces 
100% vermelhos, com muito sabor. Contém um grau Brix situado entre 12 e 15 graus”, 
como explica Stéphane Buffat, gestora da PSB produção de plantas.
De acordo com o criador, para além das suas qualidades organoléticas, a maior vantagem 
é o pouco desperdício de fruta visto terem uma pele mais firme e resistente ao 
transporte e manuseamento no geral.

Tendo em conta que se trata de um novo conceito, o preço praticado pelos operadores é 
mais elevado do que relativamente aos alperces de cor laranja e amarela. “Produtores e 
comerciantes que querem trabalhar com estas variedades vão poder obter lucros 
maiores, sendo que essa foi uma das motivações para o desenvolvimento desta nova 
variedade.”

Leia o resto da notícia em:
http://www.freshplaza.com/article/160985/First-fully-red-apricots-
created?utm_campaign=highlights&utm_medium=email&utm_source=7/22/2016

Fonte: Freshplaza
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Cientistas do Reino Unido inventam tomate que se mantém firme:

Cientistas da Universidade de Nottingham criaram uma fórmula que permite ao tomate 
resistir mais tempo. Afirmam que encontraram uma maneira de modificar geneticamente 
o tomate para se manter maduro sem amolecer. 

O professor de Biotecnologia de Plantas da Universidade de Nottingham, Graham Seymor 
afirma que “no sentido de apoiar a indústria do tomate e aumentar a satisfação do 
consumidor, foi efetuada uma grande descoberta científica; o isolamento dos genes 
responsáveis pelo amolecimento do tomate.”

“Este avanço permite a manutenção do sabor e da cor mas com durabilidade mais 
prolongada.”
O professor Seymor e a sua equipa identificaram um gene que podem “desligar” no 
tomate, que representa cerca de 38 Biliões de Libras no mercado global.
Acrescenta também que quando este gene é desligado, o fruto amolece muito mais 
lentamente mantendo a mesma coloração e todo o sabor. 

Esta descoberta pode permitir o controlo do amadurecimento do tomate em cultivares 
modernas.

Pode ler o resto da noticia no link: http://www.freshplaza.com/article/161225/UK-
Scientists-invent-tomato-that-stays-firms

Fonte: Freshplaza
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Eventos:
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V Colóquio nacional de Produtores de Pequenos frutos: A Melhoria da Produção visando a Integração nos 
Mercados” – 14 e 15 de Outubro:

O setor dos pequenos frutos encontra-se com uma dinâmica extremamente forte ao nível da produção, exportação e 
transformação, sendo uma das áreas da horto-fruticultura que mais contribui para as exportações portuguesas. A fileira 
cresceu fortemente em área, mas baseada num elevado número de produtores, facto que obriga a um enorme esforço 
na disseminação das melhores práticas agrícolas e na sua organização. 

A quinta edição do Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos, organizado pelo INIAV, COTHN e APH,  tem como 
tema  “A Melhoria da Produção visando a Integração nos Mercados”  e irá decorrer, tal como a sua primeira edição, na 
sede do INIAV, I.P., em Oeiras. 

Este regresso ao local de partida destes colóquios, tem como objetivo centrar a discussão nos avanços técnicos e 
científicos que se têm verificado no setor e dá-los a conhecer a todos os que se dedicam a este ramo da horto-
fruticultura, nomeadamente aos produtores, técnicos e consultores da fileira. Será o espaço de eleição para os 
investigadores, professores e empresas apresentarem os resultados do seu trabalho de uma forma interativa com amplo 
espaço de discussão e partilha.

Convidam-se todos os intervenientes desta fileira a juntarem-se a nós e a participarem na 5.ª edição dos Colóquios de 
Pequenos Frutos. 

Poderá ter acesso à 2.ª circular deste colóquio no site do COTHN em: 
 

Para mais informações e inscrições visite igualmente o site o do evento em: 

http://www.cothn.pt/publicfiles/tyrhizprendulgksmg8rkc5awqawcbkfvu9zv75l.pdf

http://www.aphorticultura.pt/vcnppf.html
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Eventos (continuação):
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Jornadas da Pêra Rocha: 04/08/2016 Festival do Vinho 
e Feira Nacional da Pêra Rocha:

Irá ter lugar durante os próximos dias 2 a 7 de Agosto a 23.º 
Festival do Vinho e Feira Nacional da Pêra Rocha. A Cooperativa 
Agrícola de Bombarral, pertencente à Comissão Organizadora irá 
organizar a Jornada da Pêra Rocha, que este ano é dedicada à 
Comercialização e Marketing, com o apoio da PortugalFresh e 
patrocinado pela Selectis, no próximo dia 4. Poderá ter acesso ao 
programa e fazer a sua inscrição on-line no site da Câmara Municipal 
do Bombarral.

Hamburgo recebe Conferência dedicada à pera e à maçã:

Hamburgo, na Alemanha, recebe entre 3 e 5 de agosto de 2016, a 
quarta edição da Prognosfruit, uma conferência que irá debater as 
culturas da maçã e da pera.
As tendências destes mercados na área de frescos e processados 
mas também as expectativas da colheita para a próxima campanha 
serão alguns dos principais temas em destaque.
Irá ter lugar,no âmbito do evento, uma visita técnica a Niederelbe, 
inserida numa importante de produção de fruta, perto de Hamburgo. 
O evento é organizado pela Associação Mundial da Pêra e da Maçã 
(WAPA) e pela Copa-Cogeca e conta com o apoio da União Alemã de 
Organizações de Produtores de Frutas e Legumes e do Comité 
Alemão Federal de Frutas e Legumes.
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