
Sumário de notícias:

02 . Ofício Circular 31_2018- 9.ª atualização das zonas demarcadas para epitrix

01 . Dia da Alimentação. DGAV faz debate sobre alimentação segura e a 
        responsabilidade social

Boletim Informativo Semanal
30 de setembro a 6 de outubro 40

2018

www.cothn.pt Pág.: 1

Patrocinador oficial:

03 . Parceria Portuguesa para o Solo reúne 120 agricultores e técnicos em Coruche 

05 . Exportação de Maçãs para El Salvador

04 . 9.º Curso Europeu sobre qualidade e segurança alimentar de produtos 
        minimamente processados

Presidente: Paulo Águas Design: Helder CoelhoTextos: Ana Paula Nunes, Maria do Carmo Martins e Catarina Ribeiro.

Ficha Técnica:

http://www.cothn.pt/


www.cothn.pt voltar ao índice Pág.: 2

A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária vai assinalar o Dia Mundial da Alimentação 
com uma sessão pública subordinada ao tema “A Alimentação Segura e a Responsabilidade Social”, 
no dia 16 de Outubro, no Auditório da DGAV, em Oeiras.
As inscrições, embora gratuitas, são obrigatórias e devem ser remetidas até ao dia 12 de Outubro. 
Pode aceder à ficha de inscrição aqui.

Programa
09h,30 -10h00 — Sessão de abertura
Professor Doutor Fernando Bernardo — Director Geral de Alimentação e Veterinária
Drª Ana Catarina Fonseca — Diretora Geral do Consumidor
Dr. Nuno Lacasta — Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente
10h00 –10h30 — Flexibilização das regras de segurança dos géneros alimentícios — Doações
Dr.ª Graça Mariano — Sub-directora Geral de Alimentação e Veterinária
10h30 – 11h00 — Como interpretar um rótulo – vida útil dos géneros alimentícios
Mestre Paula Bico — Directora de Serviços de Nutrição e Alimentação
11h00 – 11h15 — Intervalo — coffee-break
11h15 – 11h45 — O transporte de géneros alimentícios doados ao longo da cadeia alimentar
Drª. Maria Manuel Mendes — Chefe de Divisão da Divisão de Controlo da Cadeia Alimentar
11h45 – 12h15 — As implicações sociais da indústria agroalimentar
Eng. Pedro Queiroz — Diretor Geral da Fed. das Industrias Portuguesas Agro–Alimentares
12h15 – 12h45 — A Experiência prática das doações
Mahomed Abed — Vice Presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa
12h45 – 13h00 — Encerramento
Dr.ª Graça Mariano — Sub-directora Geral de Alimentação e Veterinária

01 .Dia da Alimentação. DGAV faz debate sobre alimentação segura e a 
       responsabilidade social
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Em conformidade com a Decisão de Execução da Comissão 2012/270/UE, de 16 de maio, alterada pela
Decisão de Execução da Comissão 2014/679/UE, de 25 de setembro, pela Decisão de Execução da 
Comissão (UE) 2016/1359, de 8 de agosto, e pela Decisão de Execução da Comissão (UE) 2018/5, de 3 de 
janeiro relativa a medidas de emergência contra a introdução e a propagação na União de Epitrix 
cucumeris, E. papa. E. subcrinita e E. tuberis, implementada na sequência da deteção em Portugal das 
primeiras duas espécies acima referidas, tem vindo a ser realizada, desde então e anualmente, a 
prospeção destes organismos no território português, estando neste momento a decorrer os trabalhos 
relativos a 2018.
Atendendo aos resultados do corrente ano já disponíveis, verificou-se a presença das espécies Epitrix
cucumeris e Epitrix papa na freguesia de Rio de Moinhos no concelho de Borba de E. papa na União de
freguesias Luz de Tavira-Santo Estevão no concelho de Tavira.
Considerando o determinado pelo n.º 1 do Artigo 5.º e ponto (4) da Seção 1 do Anexo II da referida 
Decisão, torna-se necessário proceder de imediato à atualização da atual zona demarcada.

Consulte o ofício circular na integra aqui.

02 .Ofício Circular 31_2018- 9.ª atualização das zonas demarcadas para epitrix
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O solo é um recurso natural não renovável, que produz bens e serviços essenciais para o equilibro dos 
ecossistemas e da vida humana.
Ciente da importância deste recurso para a sustentabilidade e competitividade da agricultura, a 
Parceria Portuguesa para o Solo (PPS) promoveu no passado dia 27 de Setembro, na Estação 
Experimental António Teixeira – Centro Nacional de Competências das Culturas do Milho e Sorgo – 
InovMilho um Workshop subordinado ao tema “Observação e interpretação de perfis de solo no âmbito 
da Gestão Sustentável dos Solos”. Como membro da Parceria Portuguesa para o Solo, o COTHN-CC fez-
se representar. 
Este evento contou com a participação de cerca de 120 agricultores e técnicos agrícolas, traduzindo o 
reconhecido e crescente interesse desta temática no âmbito das alterações climáticas.

Analisados três perfis diferentes  de solo.

Neste Workshop em que foi orador principal o Prof. Manuel Madeira, presidente da PPS, foi possível 
analisar três diferentes perfis de solo, demonstrando a sua grande heterogeneidade, factor nas 
condições de produção.
Durante esta iniciativa, também houve oportunidade de ouvir o Prof. Gottlieb Basch, da Universidade 
de Évora, explicar o ensaio que está instalado na Estação Experimental António Teixeira, no âmbito da 
sementeira directa (projecto Acuasave).
Esta jornada terminou com a exemplificação das técnicas de sondagem mais adaptadas às novas 
condições de produção, tendo intervindo o Prof. Manel Madeira e o Eng.º Luís Boteta do Centro 
Operativo e de Tecnologia de Regadio (Cotr).

03 .Parceria Portuguesa para o Solo reúne 120 agricultores e técnicos em Coruche 
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O COTHN-CC vem mais uma vez dar-vos a conhecer o 9.º Curso sobre Qualidade e segurança 
alimentar dos produtos minimamente processados que terá lugar, pela primeira vez em Portugal, 
mais precisamente na Escola de Biotecnologia, da Universidade Católica do Porto.
É uma excelente oportunidade para ouvir um leque de ilustres oradores internacionais sobre as 
questões da segurança alimentar e qualidade dos produtos frescos e minimamente processados.
Este curso organizado pela universidade de Foggia sob a responsabilidade do prof. Giancarlo Colelli, é 
coorganizado pela primeira vez pela Universidade Católica do Porto, pelo que é uma excelente 
oportunidade de poder ter esta formação no nosso país.

Nesta altura ainda existem inscrições disponíveis, pelo que quem tiver interessado deverá realizar a sua 
inscrição com a brevidade possível.

Programa disponível para consulta em anexo no final deste boletim.
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04 .9.º Curso Europeu sobre qualidade e segurança alimentar de produtos 
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http://www.cothn.pt/


Os produtores nacionais de maçãs já podem exportar para El Salvador. O Governo anunciou a abertura 
de mais este importante mercado, no passado dia 28 de Setembro. A DGAV – Direcção-Geral de 
Alimentação e Veterinária informa os interessados em exportar maçã para aquele país deverão 
contactar os serviços de inspecção fitossanitária das Direcções Regionais de Agricultura e Pescas.

A expedição de maçã ficará pendente da verificação pelo inspector fitossanitário da conformidade da 
mercadoria com os requisitos estabelecidos.

Por sua vez, o Ministério da Agricultura, liderado por Luís Capoulas Santos, salienta que aquele mercado 
tem um potencial de consumo que ultrapassa os seis milhões de consumidores. “Esta é uma notícia 
relevante para os produtores de maçãs, que têm agora disponível mais um mercado, depois de terem 
sido abertos os mercados da Costa do Marfim, Guatemala, Ilhas Maurícias, Jordânia, México, 
Nicarágua, Perú, Senegal e Uruguai”, refere uma nota de imprensa do Gabinete de Capoulas Santos.

No entanto, as empresas deverão contactar as Direcções de Serviços de Alimentação e Veterinária da 
sua Região (DSAVR) ou os serviços competentes das Regiões Autónomas (RA) de forma a conhecerem 
os requisitos necessários para darem início à exportação.

52 mercados abertos
Com o mercado de El Salvador, o Governo eleva assim para 52 o número de mercados abertos, 
correspondendo a 184 produtos (142 de origem, animal e 42 de origem vegetal).
Para o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, “este passo é resultado 
do fortíssimo investimento na internacionalização por parte deste Governo”.
“Estamos perante uma nova dinâmica exportadora da produção nacional, que evidencia um 
desempenho notável e alimenta o espírito de optimismo dos exportadores portugueses”, refere Luís 
Medeiros Vieira.

O Ministério da Agricultura está a “trabalhar de forma intensa na abertura de 55 mercados, para 
viabilização da exportação de 253 produtos, sendo 202 da área animal e 51 da área vegetal”.
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SPONSORS

IN COOPERATION WITH

ORgANIzATION

A 3-day intensive Course for food professionals 
including lectures, discussions and research advances 
on fresh-cut fruits and vegetables

ON-LINE REgISTRATION HERE

www.esb.ucp.pt/pt/freshcut

https://gestao.porto.ucp.pt/loja/lojaListaProdutos.php?lg=pt&idP=LU-001144
www.esb.ucp.pt/pt/freshcut


LOCATION
The course will take place on 10-12 October 
2018, at Porto, Portugal, organized by the 
Faculty of Biotechnology of Universidade 
Católica Portuguesa, at Porto, in cooperation 
with University of Foggia and the COTHN (Centro 
Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional),

WHO SHOULD ATTEND
The program is designed for individuals from the 
fresh and processed fruit and vegetable industry 
and will be of interest for food scientists, food 
engineers, quality assurance personnel and new 
product development staff. The course also is 
valuable to representatives from R&D, students, 
institutions, food companies and suppliers 
(packaging, plant materials, equipments). 

COURSE COORDINATORS
giancarlo Colelli 
Universitá di Foggia, Department of the Science of Agriculture, Food 
and Environment (SAFE)

Ana Amaro 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology

Manuela Pintado 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology

ORgANIzINg COMMITTEE
Ana Amaro 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology (ESB)

Alcina Bernardo 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology (ESB)

Carmo Martins 
Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN)

giancarlo Colelli 
Universitá di Foggia, Department of the Science of Agriculture, Food 
and Environment (SAFE)

Manuela Pintado 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology (ESB)

Maria Lopes Cardoso 
Universidade Católica Portuguesa - Porto

Maria Luisa Amodio 
Universitá di Foggia, Department of the Science of Agriculture, Food 
and Environment (SAFE)

Marta Vasconcelos 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology (ESB)

LIST OF INSTRUCTORS
Carla ALEgRIA 
Faculty of Sciences - Universidade de Lisboa, PORTUGAL

Ana AMARO 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology, PORTUGAL

Carlo ASCARI 
ABL – ITALY

Francisco ARTES-HERNANDÉz 
Polytechnic University of Cartagena, SPAIN

Randry BEAUDRY 
Michigan State University, USA

Paula BICO 
DGAV - Directorate-General for Food and Veterinary, PORTUGAL

Luis CISNEROS-zEVALLOS 
Texas A&M University, USA

giancarlo COLELLI 
University of Foggia, ITALY

Daniela COSTA 
Polytechnic Institute of Viseu; Universidade Católica Portuguesa, 
PORTUGAL

Luís CUNHA 
Universidade do Porto - PORTUGAL

António FERRANTE 
University of Milan, ITALY

Mabel I. gIL 
CEBAS-CSIC, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, 
Murcia, SPAIN

David MOTA 
Nuvi Fruits, PORTUGAL

Marcos PINCU 
Raytec Vision, ITALY

Manuela PINTADO 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology, 
PORTUGAL

Fátima POÇAS 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology, 
PORTUGAL

Victor RODOV 
ARO - Agricultural Research Organization, ISRAEL

Hilary ROgERS 
Cardiff University, UK

Maria-Teresa SÁNCHEz 
Universidad de Córdoba, SPAIN

Cristina Luisa SILVA 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology, 
PORTUGAL

Trevor SUSLOW 
University of California, Davis, USA

Paula TEIXEIRA 
Universidade Católica Portuguesa - Faculty of Biotechnology, PORTUGAL

Alessandro TURRATI 
Turatti North America, USA

COURSE SCHEDULE

October, 10 - Day 1
08:30 - 09:30
Registration
09:30 - 09:50
Greetings
09:50 - 10:20
An introduction to quality  
and factos affecting quality  
of fresh-cut produce
10:20 - 10:40 
Physiology and biochemistry  
of fresh-cut products
10:40 - 11:00 
Impact of temperature on 
product quality and storage life
11:00 - 11:30 
Coffee break 
11:30 - 11:50
Treatments to maintain quality 
of fresh-cut produce
11:50 - 12:20
Technology of fresh-cut 
produce: unit operations
12:20 - 12:40
Fresh-cut regulatory issues in 
main EU countries
12:40 - 13:00
Microbiological testing and 
implications for fresh-cut 
products
13:00 - 13:20
Discussion 
13:20 - 15:00
Lunch
15:00 - 15:20
Spoilage and pathogenic 
organisms: biology and control
15:20 - 15:40
Effects of pre-harvest factores 
on quality of leafy greens
15:40 - 16:00
Impact of modified 
atmospheres on product 
quality and storage life
16:00 - 16:20
Discussion

October, 11 - Day 2
09:30 - 09:50
Equipments for fresh cut 
salads processing lines
09:50 - 10:10  
Equipments for fresh cut fruits 
processing lines
10:10 - 10:30 
Plant and worker sanitation
10:30 - 10:50 
Nutritional quality of fresh-cut 
produce 
10:50 - 11:10 
New packaging materials for 
fresh-cut fruits & vegetables: 
bioplastics, active, smart
11:10 - 11:40
Coffee Break
11:40 - 12:00
Foreign body detection in 
fresh-cut products
12:00 - 12:20
Sensorial quality of fresh-cut 
products
12:20 - 12:40
Refrigeration installations and 
cold chain management for 
fresh-cut produce
12:40 - 13:00
Water sanitation: use of 
chlorine and alternatives
13:00 - 13:20
Discussion
13:20 - 15:00
Lunch
15:00 - 15:20
Water management fresh-cut 
operations
15:20 - 15:40
Sniffing quality – advances in 
the analyses of volatiles for 
assessing quality throughout 
the supply chain 
15:40 - 16:00
Handling and processing 
considerations: leafy 
vegetables
16:00 - 16:20
Discussion

October, 12 - Day 3
09:30 - 09:50
Impact of postharvest 
conditions on blueberry quality 
and nutritional value
09:50 - 10:10  
Molecular approach to quality 
and safety
10:10 - 10:30 
Predicting quality of fresh-cut 
products 
10:30 - 10:50 
Innovative and mild 
technologies for minimally 
processing of fruit & 
vegetables
10:50 - 11:10 
Modified atmosphere 
packaging: plastic film 
technology and selection
11:10 - 11:40
Coffee Break
11:40 - 12:00
Food safety and situation 
management
12:00 - 12:20
Valorization of fresh-cut 
byproducts
12:20 - 12:40
Integral valorization of fresh-
cut fruit byproducts: Case 
Study melon & pineapple
12:40 - 13:00
Future R&D needs in fresh-cut 
products
13:00 - 13:20
Discussion
13:20 - 15:00
Lunch
15:00 - 17:00
Round table with companies 
with the theme “Fresh-cut 
produce to feed the world” 
in the framework of “Dia da 
Alimentação”

COURSE SCHEDULE (Schedule subject to change)
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