
BIS 12 2017

262 507 657

www.cothn.pt

Ficha Técnica:

Presidente:
Paulo Águas

Design:
Helder Coelho

Textos:
Ana Paula Nunes, 
Maria do Carmo Martins e 
Catarina Ribeiro.

Patrocinador oficial:

19 a 25 de março de 2017

clique para prosseguir



 6,3 mil milhões de euros de exportações agroalimentares em 2016; pág.: 6

Eventos; pág.: 7 a 9

 Agrocluster Ribatejo vai a Paris promover produtos agro-alimentares portugueses; págs.: 5

Workshops sectoriais FNOP; pág.: 4

; pág.: 3Frutos 2017 nas Caldas da Rainha

Índice

BIS 12/17 19 a 25 de março de 2017



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 06 

Pág.: 3

Índice

Entre 18 e 27 de Agosto, a Frutos – Feira Nacional de Hortofruticultura regressa ao Parque D. Carlos I, nas Caldas 
da Rainha. Esta iniciativa já conta com 27 edições desde 1979 e, depois de um interregno, voltou a realizar-se 
em 2016.

Promovida pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha, a feira tem «as frutas nacionais como ponto de 
partida». A Frutos 2017 vai estar dividida em diversas áreas: Espaço Fruta Viva (para divulgar a importância de 
consumir fruta e para compra de produtos directamente a produtores locais), Espaço Entrega de Compras (para 
se poder comprar fruta e recolhê-la só à saída da feira), Espaço Máquina do Tempo (onde será possível reviver o 
passado da feira em 3D), Espaço Produtos Biológicos, Espaço Nutrição e Bem-estar.

O programa inclui ainda as jornadas técnicas, compostas por palestras e conferências sobre o sector, 
«funcionando apenas por marcação», indica a organização. Acresce a isto o cartaz musical, bem como 
showcooking, exposições, workshops, cerâmica e visitas acompanhadas a pomares.

A organização explica que a Feira Nacional de Hortofruticultura «foi uma alavanca fundamental no apoio, 
modernização e divulgação da fileira dos frutos e hortícolas que se produzem em Portugal». «A grande missão é 
dar competitividade ao sector, reforçar e melhorar as condições de acesso ao mercado das grandes áreas de 
distribuição nacional e divulgar as características dos produtos de qualidade sob o lema “mais e melhores frutos 
e hortícolas portugueses”. Pretende-se que esta feira seja reconhecida nacional e internacionalmente como um 
centro de referência no domínio da hortofruticultura, na reflexão sobre os temas actuais e na produção da 
diversidade da oferta que atraia públicos diversificados.»

www.cothn.pt geral@cothn.pt Pág.: 3

Semana 12 Frutos 2017 nas Caldas da Rainha

Fonte: Frutas, Legumes e Flores
Foto: Cortesia da Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
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A FNOP pretende realizar durante o ano de 2017 e 2018, sete workshops sectoriais, no âmbito do projecto 
“Acções de Informação” do PDR.
O primeiro desses eventos terá lugar no próximo dia 7 de Abril, será dedicado à maçã, decorrerá em Moimenta 
da Beira e terá a colaboração da DRAPNorte e da Cooperativa Agrícola do Távora.

Consulte o programa em anexo no final do boletim e abaixo, o link para a ficha de inscrição.

https://goo.gl/forms/dR8OTmnpkNt5aR3v2

ÍndiceWorkshops sectoriais FNOP.

Fonte: FNOP

https://goo.gl/forms/dR8OTmnpkNt5aR3v2
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O Agrocluster Ribatejo vai promover hoje, dia 23 de Março, em Paris uma Mostra de produtos agro-alimentares 
portugueses sob o tema “Aliments du Portugal- Tradition et Innovation”. O objectivo é contactar directamente 
responsáveis da distribuição e importadores franceses, e dar-lhes a conhecer o que Portugal faz de melhor.

A Mostra, que conta com o apoio institucional do Consulado Geral de Portugal e da AICEP-Paris, reunirá mais de 
uma centena de produtos representativos do que Portugal faz de melhor em termos de agro-indústria, 
agrupados em 12 categorias diferentes. Para além disto, as empresas portugueses representadas pelo seu 
cluster, levam ainda uma proposta de produtos inovação, que integrarão um showroom com cerca de 30 
produtos inovadores, alguns deles premiados internacionalmente, como o caso de alguns condimentos que 
receberam o galardão de inovação no Dubai, no âmbito da última GulFood. Nesta secção incluem-se diversas 
propostas inovadoras de sumos, transformados de tomate, mel, arroz, refeições prontas, barras energéticas, 
vinagres de figo e de mel, entre outras.

Showcooking na École des gourmets

A mostra encerra com um showcooking no centro de Paris, na “École des gourmets” orientado pelo chef Pedro 
Lemos, estrela Michelin, que irá ensinar aos franceses diversas formas de inovar com os melhores produtos 
alimentares portugueses.

Esta acção é realizada no âmbito do Projecto Promotejo, cujo objectivo é reforçar a competitividade das 
pequenas e médias empresas no domínio da internacionalização, promovido pelo Agrocluster em parceria com 
a Nersant, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo.

ÍndiceAgrocluster Ribatejo vai a Paris promover produtos 
agro-alimentares portugueses

Fonte: Agricultra e Mar
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«As exportações do setor agroalimentar foram de 6,3 mil milhões de euros em 2016, representam 11,3% do 
total da economia e as taxas de crescimento foram superiores ao resto da economia», afirmou o Secretário de 
Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Viera, em Montemor-o-Velho, onde participou num 
seminário sobre alterações climáticas e a apresentação do novo parque agrícola municipal.

O Secretário de Estado acrescentou: «Há claramente uma dinâmica da agricultura no nosso país, que se reflete 
na produção e na vertente exportadora» e «as políticas públicas do Governo vão ao encontro à iniciativa e 
determinação dos agricultores».

Luís Medeiros Vieira referiu ainda as medidas do Governo para a recuperação do potencial produtivo na 
sequência das intempéries que afetaram explorações agrícolas da região Centro, em fevereiro de 2016, e que 
resultaram em 282 mil euros de apoio, até agora.

«Foram apresentadas 39 candidaturas, 34 já foram aprovadas e foram contratadas 28, num volume de 
investimento de 412 mil euros, com apoio de 282 mil euros. Das 28 candidaturas contratadas, nove já foram 
pagas, as outras estão em tramitação de apresentação de documentos de despesa», concluiu.

Índice

Fonte: Agrozapp

6,3 mil milhões de euros de exportações 
agroalimentares em 2016
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ÍndicePortuguese AgroFood Cluster reconhecido 
publicamente
Evento Dia de Campo: projeto protecstenfilio
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INTERNATIONAL ON-LINE COURSE ON 
POSTHARVEST & FRESH-CUT TECHNOLOGIES
 
Após uma primeira edição bem sucedida, o GPR ( 
Grupo de pós-colheita e frescos embalados) da 
Universidade Politécnica de Cartagena, anuncia 
que terá lugar uma 2ª edição do curso a começar 
no dia 8 de maio até 15 de setembro.

Consulte o programa em anexo no final deste 
boletim.

ÍndiceEventos (continuação):
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Ainda se pode inscrever nas V Jornadas Técnicas da Batata. Terão lugar já 
no próximo dia 29, quarta-feira.

Inscrições obrigatórias no link: 
https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2

O I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura (CLBH2017), que decorrerá em Lisboa, de 1 a 4 de Novembro de 2017, é 
uma organização da Associação Portuguesa de Horticultura (APH) em parceria com a Associação Brasileira de 
Horticultura, Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa (ISA – Lisboa), Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo e outras instituições relevantes  Portuguesas e Brasileiras. O CLBH2017 
tem apoio de empresas públicas e privadas ligadas a ambos países.

O CLBH2017 tem como tema a “Inovação ao Serviço dos Negócios” e será um fórum aberto a investigadores, técnicos 
e empresários dos diferentes ramos da Horticultura (entendida em sentido lato), a trabalhar em Portugal, no Brasil e 
em todos os outros países de língua oficial portuguesa (CPLP).

Para mais informações, consulte a página: 

Aceda ao programa em anexo no final deste boletim.

http://clbhort2017.com

ÍndiceEventos (continuação):





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
P R O G R A M A 

 
Dia 31 Março 2017 

 

  14:30 h –  Concentração –  Herdade 

da Torre  das F igue iras  

 

  15:00 h –  Des locação para  campo  

 

  15:15 h –  Apresentação do ensa io 

de poda de adequação à  co lhei ta  

em cont ínuo 

 

  15:30 h –  Rea l ização de in terven-

ções de poda m ecânica e  de poda 

manual  

 

  16:15 h –  Aná l ise às  intervenções 

de poda real izadas  –  d iscussão  

 

  17:00 h –  Encerramento  do d ia de 

campo 

 

   

P r o j e c t o  P R O D E R  

“ Av a l i a ç ão  do  d es em p e nh o  d a  M á q ui na  de  C o l he i ta  em C o nt í n u o  d e  A z e i t o n a  ( M CC A ) ”  
 

D i a  de  ca m p o –  Ad e q u a ç ã o  d a  po d a  d o  o l i va l  par a  c o l he i ta  c o n t í nu a  d e  az e i t o n a  
 

Dia 31 de Março de 2017  –  Herdade da Torre das F igu ei ras  -  -MONFORTE (Coordenadas:39º 04 ’N;  7º  27 ’O)  
 

R e a l i z a d o  â m b i t o  d a  M e d i d a  4 . 1  “ C o o p e r a ç ã o  p a r a  a  I n o v a ç ã o ” -  P r o m o ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  c o m p e t ê n c i a s   

 
N e s t e  p r o j e t o  p r e t e n d e - s e  avaliar 

o desempenho do protótipo da Máquina de 

Colheita em Contínuo de Azeitona na co-

lheita de azeitona em olivais intensivos, 

para definir: 

- parâmetros de funcionamento da MCCA; 

- resistência material de desgaste MCCA, 

- adequação do olival para optimizar a 

colheita por vibração da copa em contínuo. 

 

 

 

Poda mecânica – efetuada com a máqui-

na de podar de discos; execução cortes 

verticais nos dois lados da copa e corte 

horizontal na parte superior da copa. 

Poda manual de complemento à poda 

mecânica – efetuada por podadores com 

motosserra para eliminar ramos grossos 

na parte exterior da copa. 

 

Pa r t i c i pa çã o  
 

 

Composição da Equipa  
 

Carrilha de Palma    
Soc. Agrícola Lda 

 
José Maria Falcão 
José Manuel Reis 

 
 
 

Universidade Évora/ICAAM 
António Bento Dias 
José Oliveira Peça 

Anacleto C.Pinheiro 

Confirmar presença para:  
 
Telefone –  245 573145          
                 266 760823 
Email :  t f3. lda@gmai l .com; 
          adias@uevora.pt  

 

Estabeleceu-se um campo de ensaio de 

poda   para     maximizar   a    produção de   

azeitona nas zonas da copa da oliveira mais 

acessíveis para a colheita com a MCCA. 

Efectuaram-se as seguintes intervenções de 

poda: 

mailto:tf3.lda@gmail.com


The Course is addressed to Postharvest professionals and
pre and post graduate students related to quality and
safety assurance, research and extension on production,
handling, transport and marketing of whole and fresh‐cut
fruit and vegetables.

Agriculture and Agri‐Food Canada. Canada
Akdeniz University. Turkey
Al‐Azhar University. Egypt
ARO, The Volcani Center. Israel
Chiang Mai University. Thailand
Cornell University. USA
Cranfield University. United Kingdom
Institute of Plant Biotechnology. IBV‐UPCT. Spain
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Spain
Katholieke Universiteit Leuven. Belgium
Kindai University. Japan
Michigan State University. USA
Plant Food Research. New Zealand
Shangdong Agricultural University. China
Stellenbosch University. South Africa
Texas A&M University. USA
Universidad Autónoma de Querétaro. Mexico
Universidad de Chile. Chile
Universidad de Córdoba. Spain
Universidad de Lleida. Spain
Universidad Miguel Hernández. Spain
Universidad Politécnica de Cartagena. Spain
Universidad Politécnica de Madrid. Spain
Universidade Estadual de Campinas. Brazil
Università degli Studi di Foggia. Italy
Università degli Studi di Milano. Italy
Université Polytechnique de Toulouse. France
University of Florida. USA
University of Lisbon. Portugal
Wageningen University. The Netherlands
World Food Preservation Center® LLC. USA

Universidad Politécnica
de Cartagena

Dr. Francisco Artés‐Hernández (Chair)
Dr. Perla Gómez Di Marco (Co‐Chair)
Dr. Francisco Artés‐Calero (Co‐Chair)
Dr. Ginés B. Martínez‐Hernández (Coordinator)
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). SPAIN
http://www.upct.es/gpostref/

INSTRUCTORS FROM

COURSE MANAGERS PRACTICAL INFORMATION

 The course consists of 50 recorded videos (30 min
each) organized in 5 Units. Total Course duration is 25 h

 The videos are available at any time on the e‐platform
and can be watched at the student’s convenience

 Tutoring of each class will be attended by the instructor
 A simple evaluation test consisting of multichoice

questions must be passed after each Unit
 Supplementary material for each unit will be also

available on the e‐platform
 An official certificate will be awarded by UPCT
 A minimum of 5 fellowships available for students from

countries in transition and developing countries
 The ‘making off’ and a sample could be found at

https://youtu.be/KW45‐y_ZkAo

COURSE ENROLLMENT AND FEES

2nd Edition

INTERNATIONAL 

ON‐LINE COURSE 

ON POSTHARVEST 

AND FRESH‐CUT 

TECHNOLOGIES
41 INSTRUCTORS FROM:

5 Continents
20 Countries
30 Universities/Research Centers

Registration: www.upct.es/gpostref/
From 15th February to 5th May 2017. Course e‐platform will
be available from 8th May 2017 to 15th September 2017.
More info: postharvest@upct.es
Registration fees: Professionals: 1,200 €; Students: 600 €;
UPCT students: 300 €.

SPONSORS

8th May to 15th September 2017

Golden Sponsor



35. Postharvest handling systems: Bulb and inflorescence
vegetables.
María del Carmen Alamar (Cranfield University, United Kingdom)
36. Postharvest handling systems: Pineapple and exotic fruits.
Quingguo Wang (Shangdong Agricultural University, China)
37. Postharvest handling systems: Banana.
Edmundo Mercado (Universidad de Querétaro,Mexico)
38. Postharvest handling systems: Mango and papaya.
Sarana Sommano (Chiang Mai University, Thailand)
39. Postharvest handling systems: Kiwifruit and avocado.
Allan Woolf (Plant Food Research, New Zealand)
UNIT 4 multichoice questions Test

1. Introduction. Postharvest losses. The Food Preservation
Revolution.
Charles Wilson (World Food Preservation Center® LLC, USA)

2. Environmental factors affecting postharvest quality and safety.
Francisco Artés‐Hernández (UPCT, Spain)

3. Composition of fruit and vegetables. Nutritional quality.
Luis Cisneros‐Zevallos (Texas A&M University, USA)

4. Physiology and biochemistry of fruit and vegetables.
Inmaculada Recasens (Universidad de Lleida, Spain)

5. Preharvest factors affecting postharvest quality and safety.
Perla Gómez (Institute of Plant Biotechnology ‐UPCT), Spain)

UNIT 1 multichoice questions Test

16. Cooling techniques.
Antonio López‐Gómez (UPCT, Spain)
17. Pre‐cooling systems.
María Teresa Sánchez‐Pineda (Universidad de Córdoba, Spain)
18. Postharvest ethylene application techniques.
Francisco Artés (UPCT, Spain)
19. Controlled atmosphere storage.
Mustafa Erkan (Akdeniz University, Turkey)
20. Modified atmosphere packaging.
Randy Beaudry (Michigan State University, USA)
21. Dynamic controlled atmosphere storage.
Pieter Verboven (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)
22. Postharvest packaging design.
Bárbara Teruel (Universidad de Campinas, Brazil)
23. Refrigerated air and truck transportation of horticultural
produce.
Victor H. Escalona (Universidad de Chile, Chile)
24. Refrigerated maritime transportation of horticultural produce.
Leo Lukase (Wageningen University, The Netherlands)
25. Sensors for postharvest quality assessment.
Belén Diezma (Universidad Politécnica de Madrid, Spain)
UNIT 3 multichoice questions Test

UNIT  1. INTRODUCTION AND FUNDAMENTALS (2.5 h)

UNIT  2. HORTICULTURAL QUALITY AND MATURATION (5 h)

UNIT 3. COLD STORAGE ENGINERING & TECHNOLOGY (5 h)

UNIT 4. POSTHARVEST HANDLING SYSTEMS (7 h)

UNIT 5. FRESH‐CUT FRUIT AND VEGETABLES (5.5 h)

6. Ethylene and maturation.
Daniel Valero (Universidad Miguel Hernández, Spain)

7. Maturity Indices and quality attributes determination. 
Giancarlo Colelli (Università degli Studi di Foggia, Italy)

8. Nondestructive quality measurement. 
María Luisa Amodio (Università degli Studi di Foggia, Italy)

9. Strategies to inhibit  synthesis and action of ethylene during 
postharvest. 
Chris Watkins (Cornell University, USA) 

10. Strategies to remove ethylene during postharvest.         
Francisco Artés‐Hernández (UPCT, Spain)

11. Postharvest pathology. 
Lluís Palou (Instituto Valenciano de investigaciones Agrarias, Spain)

12. Postharvest physiological disorders. 
Juan Pablo Fernández‐Trujillo (UPCT, Spain)

13. Postharvest biotechnology.
Jean Claude Pech (University of Toulouse, France)

14. Biological control of postharvest diseases.
Samir Droby (ARO, The Volcani Center, Israel)

15.Modelling postharvest quality.
Bart Nicolaï (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium) 

UNIT 2 multichoice questions Test 

26. Postharvest handling systems: Citrus fruit.
Mark Ritenour (University of Florida, USA)
27. Postharvest handling systems: Table grapes.
Luis Luchsinger (Universidad de Chile, Chile)
28. Postharvest handling systems: Berries.
Victor H. Escalona (Universidad de Chile, Chile)
29. Postharvest handling systems: Pome fruits.
Domingos Almeida (University of Lisbon, Portugal)
30. Postharvest handling systems: Stone fruits.
Peter Toivonen (Agriculture and Agri‐Food Canada, Canada)
31. Postharvest handling systems: Pomegranates.
Linus Opara (Stellenbosch University, South Africa)
32. Postharvest handling systems. Fruit vegetables: tomato, pepper,
eggplant. Mostafa Zaki Sultan (Al‐Azhar University, Egypt)
33. Postharvest handling systems. Fruit vegetables: melon,
watermelon, cucumber. Victor Rodov (ARO The Volcani Center, Israel
34. Postharvest handling systems: Leafy and stem vegetables.
Perla Gómez (Institute of Plant Biotechnology ‐UPCT, Spain)

40. Fresh‐cut fruit and vegetables. Definition, physiology and
biochemistry.
Jeffrey K. Brecht (University of Florida, USA)
41. Fresh‐cut. Unit operations & equipment: vegetables.
Francisco Artés (UPCT, Spain)
42. Fresh‐cut. Unit operations & equipment: fruits.
Giancarlo Colelli (Università degli Studi di Foggia, Italy)
43. Fresh‐cut. Safety issues.
Hidemi Izumi (Kindai University, Japan)
44. Fresh‐cut. Genomics ‐ volatiles emission.
Antonio Ferrante (Università degli Studi di Milano, Italy)
45. Fresh‐cut. Water sanitation: Chlorine and alternatives.
Francisco Artés‐Hernández (UPCT, Spain)
46. Fresh‐cut. Alternative treatments: UV‐C & gases.
Perla Gómez (Institute of Plant Biotechnology ‐UPCT, Spain)
47. Fresh‐cut plant processing design.
Francisco Artés‐Hernández (UPCT, Spain)
48. Byproduct revalorization in the postharvest & fresh‐cut
industry.
Encarna Aguayo (UPCT, Spain)
49. Minimal processing of plant products: smoothies, purees, etc
Ginés B. Martínez‐Hernández (UPCT, Spain)
50. Future research needs in Postharvest and Fresh‐cut
Technologies. In Memoriam of Adel Kader. Francisco
Artés‐Hernández, Giancarlo Colelli & Luis Cisneros‐Zevallos
UNIT 5 multichoice questions Test

*Subjected to small changes if considered
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LISBOA • PORTUGAL • 2017
01 a 04 de novembro 
Centro de Congressos do ISCTE

PROGRAMAÇÃO PRÉVIA

inscrições

(*)  Inclui  documentação, almoços, cafés e "cocktail". | (**) Estudantes: Desconto 50%  da categoria. Inclui documentação e cafés.  

Inscrições de grupos de 4 da mesma empresa ou instituição dá direito a uma 5ª inscrição extra (não paga). Inclui documentação , almoços, cafés  e “ 

cocktail”.

- As visitas técnicas, workshops e o jantar de gala tem inscrições separadas.

- As visitas técnicas a empresas da região serão no dia 04/11/2017.

As inscrições deverão ser efetuadas na aplicação  do site do Congresso: www.clbhort2017.com

NÃO SÓCIOS* € 300 € 370

TIPO DE INSCRIÇÃO até 30/06/17 APÓS 30/06/17

SÓCIOS APH E ABH* € 250 € 310

ESTUDANTES**
Desconto de 50%

do valor de 
sócio/não sócio

Desconto de 50%
do valor de 

sócio/não sócio



HORTICULTURA EM LISBOA

CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA
NO CONGRESSO EM LISBOA

PLENÁRIAS*
Ÿ Plenária 1 -  Horticultura de precisão em aplicações da deteção remota, robótica e inteligência artificial.

Ÿ Plenária  2 - Os novos desafios da qualidade pós-colheita. 

Ÿ Plenária 3- Diversidade das variedades hortícolas – Detentores dos direitos legais da produção  e comercialização das 

sementes. 

Ÿ Plenária 4- Visão geral sobre processamento em Horticultura (Caso estudo tomate de indústria) - Situação atual e perspetivas 

futuras em Portugal e no Brasil 

02/11/2017 03/11/2017

1:  Fileira do azeite -  Produção e comercialização do azeite 

no contexto global.

2:  Fileira das frutas e hortaliças: entraves e perspectivas das 

importações e exportações.

3: Fileira do vinho: Oportunidades para os vinhos 

portugueses e brasileiros considerando as tendências do 

mercado global.

4: Material propagativo  de espécies hortícolas – avanços e 

desafios futuros.

5:  Desafios colocados pela evolução do moderno mercado de 

fruta e hortaliças. 

6:  Novos caminhos na promoção do consumo de fruta e 

hortaliças.

7: Desafios e oportunidades para a fileira (cadeia) das plantas 

ornamentais e do paisagismo.

8: O potencial das tecnologias de informação  e da elétrónica 

na inovação da fileira hortícola. 

MESAS-REDONDAS

V1- Fundação Eugénio de Almeida - vinhas , olivais e provas  de vinho e de azeites.  Almoço .  Visita  a  Évora ,  

cidade  Museu e Património  Mundial da UNESCO.  Regresso  a Lisboa

V2- VisIta à Horticultura  da Região Oeste  - Empresa Campotec, central fruteira, processamento mínimo de 

produtos de 4ª gama e cultura do tomate em Estufa . Almoço . Visita à vila histórica de Óbidos. Regresso a Lisboa.

visitas
técnicas

O CLBHort2017 tem como tema a “Inovação ao 

Serviço dos Negócios” e será um fórum aberto a 

investigadores, técnicos e empresários dos diferentes 

ramos da Horticultura (entendida em sentido lato), a 

trabalhar em Portugal, no Brasil e em todos os outros 

países de língua oficial portuguesa (CPLP).

O Congresso aposta na ligação entre a pesquisa e a 

inovação, que é o motor do desenvolvimento na Nova 

Horticultura, criadora de valor, baseada no 

conhecimento e na sustentabilidade, em que a 

competitividade depende cada vez mais da 

capacidade de inovação. Para isso contamos com o 

envolvimento de investigadores e parceiros 

empresariais envolvidos na organização deste evento, 

com o objetivo de criar uma plataforma de translação 

do conhecimento voltada para os seus utilizadores e 

para a fileira em geral.

Espera-se que o CLBHort2017 seja o início de um 

ciclo de encontros dedicados à cooperação técnico-

científica entre empresários e cientistas de língua 

portuguesa, utilizando as novas tecnologias de 

informação, com o objetivo de melhorar o 

Comunicações orais, de base científica, selecionadas a partir dos resumos enviados pelos participantes

E-posters �posters eletrónicos�, a partir dos resumos enviados pelos participantes, alguns dos quais serão 
selecionados para uma breve apresentação oral

desempenho da indústria hortícola dos nossos países 

e aumentar  a sua competi t iv idade a nível 

internacional.

O Congresso abrange todas as áreas da Horticultura, 

entendida em sentido lato, estando previstas sessões 

sobre cada uma das áreas, nomeadamente a 

fruticultura e negócio da fruta, viticultura e negócio do 

vinho, olivicultura e negócio do azeite, horticultura 

herbácea e hortaliças e horticultura ornamental.

Teremos visitas técnicas a empresas comerciais 

Portuguesas lideres nas diversas áreas hortícolas em 

Portugal que utilizam processos de produção de 

ponta (“State of the art”). É uma oportunidade muito 

relevante para encontros de negócios entre lideres 

(“Key players”) Portugueses e Brasileiros nas diversas 

fileiras hortícolas, para aprofundarem os seus 

conhecimentos e as relações comerciais para em 

parceria  “atacar” o mercado Global . 

*A confirmar.

Os resumos , artigos e e-posters devem ser submetidos no campo apropriado do  website e seguindo as normas também definidas  no site 

do Congresso:  www.clbhort2017.com
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