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Frutos de casca rija (FCR) em Portugal / exportações
Evolução das exportações (milhares de euros)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Frutas de casca rija, frescas
ou secas, com ou sem casca
ou peladas
29.934 35.748 45.365 55.950 71.357 79.682
Amêndoas
2.308 2.680 3.693 4.357 4.896 6.091
Avelãs
192
186
136
271
240
400
Nozes
1.502 1.766 1.536 1.062 1.025 1.118
Castanhas
17.693 16.279 18.127 36.665 51.543 57.195
Pistácios
0
0
0
55
74
131
Pinhões
8.192 14.801 21.829 13.541 13.579 14.746
Amendoins
21
27
170
190 2.761 1.927
Fonte: INE / CAP

Peso de cada produto no total das exportações de FCR (%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Frutas de casca rija,
frescas ou secas, com ou
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
sem casca ou peladas
Amêndoas
7,7%
7,5%
8,1%
7,8%
6,9%
7,6%
Avelãs
0,6%
0,5%
0,3%
0,5%
0,3%
0,5%
Nozes
5,0%
4,9%
3,4%
1,9%
1,4%
1,4%
Castanhas
59,1% 45,5% 40,0% 65,5% 72,2% 71,8%
Pistácios
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
Pinhões
27,4% 41,4% 48,1% 24,2% 19,0% 18,5%
Amendoins
0,1%
0,1%
0,4%
0,3%
3,9%
2,4%
Fonte: INE / CAP

Registo de OP e sócios no Portal do IFAP
No passado mês de Dezembro e na sequência das alterações legislativas que
se têm vindo a operar, o IFAP iniciou o desenvolvimento de um módulo no
iDigital, que se encontra disponível na área reservada do Portal do IFAP e que
contempla:
a) O registo centralizado da totalidade das Organizações de Produtores.
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b) O registo dos sócios/associados (produtores e não produtores) da
Organização de Produtores.
Neste âmbito e tendo em consideração a necessidade deste organismo deter a
informação relativa aos membros das organização de produtores para a
atribuição das majorações das ajudas no âmbito do PDR 2020 e que é
reduzido o número de OP que efectuou a comunicação, apesar de terem sido
contactadas pelo IFAP segundo informação que nos foi prestada, alertamos
que a mesma deverá ser realizada com a maior brevidade possível.
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido através do endereço
electrónico: organizacoes.produtores@ifap.pt .

Substâncias contaminantes em F&H (Fonte: DGAV)
Percloratos
Os percloratos ocorrem como contaminantes ambientais, resultantes na
actividade agrícola e noutros processos industriais da utilização, sobretudo, de
fertilizantes azotados e de hipoclorito de sódio, utilizado como desinfectante na
água. Assim, a água, o solo e os fertilizantes, são considerados fontes
potenciais de contaminação dos alimentos por percloratos.
Foram estabelecidos a 16 de Março de 2015 novos níveis de referência
para os percloratos nos géneros alimentícios, no comércio intra-comunitário
(Info Frutas & Hortícolas de Março de 2015). Trata-se de um acordo provisório,
que pretende uma abordagem harmonizada no comércio intra-comunitário,
tendo em consideração as boas práticas e diferenças regionais,
salvaguardando em simultâneo a saúde pública.
Entretanto, a 29 de Abril, foi publicada a Recomendação (UE) nº 2015/682, que
determina que os Estados-membros devem, com a participação activa dos
operadores das empresas do sector alimentar, realizar a monitorização da
presença de perclorato nos géneros alimentícios, nomeadamente: frutas e
produtos hortícolas frescos, produtos derivados da sua transformação,
incluindo sumos, alimentos para fins nutricionais específicos destinados a
lactentes e crianças jovens, plantas aromáticas secas e especiarias, chá,
plantas e frutos para infusões e bebidas, incluindo água potável.
Os resultados analíticos serão enviados, o mais tardar até ao final de Fevereiro
de 2016, à AESA (Autoridade Europeia de Segurança Alimentar) pela
autoridade nacional competente.
Cádmio
A Recomendação 2014/193/UE, relativa à redução da presença de cádmio nos
géneros alimentícios, pretende que sejam postas em prática medidas para a
redução dos teores deste metal pesado, especialmente nos cereais, produtos
hortícolas e batatas.
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Neste âmbito os Estados-Membros devem monitorizar regularmente os
progressos das medidas de atenuação aplicadas, mediante a recolha de dados
sobre os teores de cádmio presentes nos alimentos e assegurar que:
1. Os resultados das análises serão fornecidos à AESA regularmente, para a
sua compilação numa única base de dados;
2. Será apresentado à Comissão Europeia, em Dezembro de 2015, um
relatório sobre os progressos alcançados com a aplicação da presente
recomendação, seguido de um relatório final, o mais tardar até Fevereiro de
2018.
Nesses relatórios, deve ser dada especial atenção aos teores de cádmio
próximos ou superiores aos teores máximos – Reg (UE) nº 488/2014:
•

•

•

•

Produtos hortícolas e frutos, com excepção de raízes e tubérculos,
produtos hortícolas de folha, plantas, aromáticas frescas, couves de
folha, produtos hortícolas de caule, cogumelos e algas: 0,050 mg/kg de
peso fresco
Raízes e tubérculos (excepto aipo-rábano, pastinagas, salsifis e
rábanos), produtos hortícolas de caule (com exceção de aipos). No caso
das batatas, o limite máximo aplica-se a batatas descascadas: 0,10
mg/kg de peso fresco
Produtos hortícolas de folha, plantas aromáticas frescas, couves de
folha, aipos, aipo-rábano, pastinagas, salsifis e os seguintes cogumelos:
Agaricus bisporus (cogumelo comum), Pleurotus ostreatus (pleuroto) e
Lentinula edodes (“shiitake”): 0,20 mg/kg de peso fresco
Outros cogumelos: 1,0 mg/kg de peso fresco

Produção de batata no Noroeste da UE
Segundo dados divulgados pela NEPG – North-Western European Potato
Growers, que engloba os produtores de batata da Bélgica, Alemanha, GrãBretanha, França e Holanda, a superfície das plantações nestes cinco países
deverá baixar cerca de 2,5% em 2015, face ao ano transacto. Para a GrãBretanha não existem actualmente dados disponíveis, pelo que foi considerada
para estes cálculos a média dos últimos 5 anos.
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Tendo por base a produtividade média dos últimos 5 anos e uma superfície de
530.000 ha, a produção deverá situar-se em 25.200.000 t, o que representa
menos 11,6% do que em 2014. No entanto, mais do que as superfícies
plantadas, deverão ser as produtividades finais que irão influenciar a produção
final global.

Produção de Pêssegos e Nectarinas na UE (1000 t)
Pêssegos

Nectarinas

Pêssegos + Nectarinas

Previsões 2015 / Produção de Pêssegos e Nectarinas na UE (t)

Informação mensal do sector dos frutos e produtos hortícolas
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