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Editorial
A comemoração dos 25 anos da Sortegel merece, em nossa opinião, honras de destaque neste Editorial, por
toda a importância que esta empresa representa. Com efeito, a Sortegel - Produtos Congelados, Lda é uma
das maiores empresas Portuguesas e mesmo Europeias a laborar castanha, assumindo dessa forma, e face à
grande quantidade de castanha que transaciona, um papel determinante na dinamização do setor. Fica aqui,
portanto, registado o reconhecimento da RefCast, fazendo votos para que esta empresa continue a caminhar
no seu trilho, ajudando a reforçar a imagem da castanha portuguesa, tanto ao nível interno como externo. Fica
igualmente o nosso reconhecimento e agradecimento pelo apoio e dinamização que tanto tem prestado à nossa Associação.
Importa também relevar os passos que vão sendo dados no sentido de caminharmos para uma melhor organização do setor, e salientar o papel da RefCast nesse âmbito. Indubitavelmente, os agentes da fileira conhecem
-se hoje bastante melhor do que há algum tempo atrás e, tanto interna como externamente, esta fileira passou
a ter um “rosto” facilitador do contato entre todos os seus agentes. Esse “rosto” é a RefCast. Consequência
desta articulação, foi por exemplo a participação de uma delegação portuguesa no IV Encontro Europeu da
Castanha, que de outra forma não teria a expressão que teve, ou ainda a realização da ação de formação
sobre as guias de transporte para a castanha. Estamos empenhados em várias frentes, uma das quais é o
desafio do nosso próprio crescimento enquanto Associação, na medida em que parte da nossa capacidade
técnica de ação dependerá da nossa força e autonomia financeira.
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Sessão
comemorativa
Na Sessão comemorativa estiveram presentes (da esquerda
para a direita) Dr. Alfonso Mateo
(Administrador da Sortegel),
Eng.º Ramos Rocha (Sócio fundador da Sortegel), Eng.º Jorge
Nunes (Presidente da CMB), Dr.
Fernando Lima (Presidente da
Galilei), Dr. Manuel Cardoso
(Diretor Regional de Agricultura)
e Dr. José Gomes Laranjo
(Presidente da RefCast).

Sessão comemorativa

SORTEGEL celebra 25 anos de vida
A SORTEGEL - Produtos Congelados, Lda é de alguns anos a esta parte a
maior empresa de transformação e exportação da castanha do país, tendo
sido fundada em 1988 por um grupo de operadores ligados à comercialização de produtos alimentares da região de Trás-os-Montes, comemorando
este ano 25 anos de existência.
A data foi assinalada numa cerimónia que teve lugar a 13 de Julho, na unidade de transformação e sede da
empresa, em Sortes (Bragança), e onde estiveram presentes cerca de 500 convidados, entre os quais, algumas das altas individualidades do distrito de Bragança.
A Administração da Sortegel proferiu um discurso de boas vindas e de agradecimento a todos aqueles que
contribuíram para o bom desempenho da empresa, garantindo e conservando uma relação de comunhão e de
parceria com a comunidade e com as forças vivas e entidades institucionais da região. Houve lugar, também,
para uma visita guiada pela fábrica e um almoço convívio, ao som de Música dos anos 70 e 80, terminando
com um concerto de música tradicional mirandesa, por volta das 15h30m. O encerramento da cerimónia esteve
a cargo do Presidente da Câmara de Bragança, Engº António Jorge Nunes.

25 anos de orgulho em ser Transmontano
História: A SORTEGEL foi fundada no ano de 1988, por um grupo
de operadores ligados à comercialização de produtos alimentares da
região de Trás-os-Montes. O seu nome derivou da conjugação de
dois elementos: a terra de origem (SORTES) e o core business da
empresa, que é a congelação (GEL).
Em 2002, é adquirida pelo Grupo Galilei, assumindo hoje uma posição de liderança no mercado nacional. Atualmente é uma das unidades de referência, a nível europeu, na transformação e exportação
de castanha, sendo uma das unidades mais modernas da Europa.
Emprega atualmente cerca de 100 trabalhadores, atingindo os 150
na época da campanha.
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Produção: Com uma laboração anual de cerca de 10.000 toneladas, a SORTEGEL assume uma posição de
liderança no mercado nacional e uma posição de destaque em diversos países da Europa, nomeadamente
Espanha, França, Inglaterra, Itália, Suíça, Hungria, Grécia, Alemanha, entre outros. Destacam-se ainda o
Japão e o Brasil como países que integram o seu leque de clientes internacionais.
Da sua produção anual de castanha, cerca de 40% destina-se à comercialização em fresco, sendo os restantes
60% destinados ao descasque e congelação.
Serviços: Embora a castanha represente cerca de 90-95% do seu negócio, a restante percentagem é completada com os denominados “frutos de verão” (morango, framboesa, amora biológica, cereja, melão, figo e alperce).
Instalações: Possui uma área coberta de 15.000m 2 instalados numa área industrial de 90.000 m2. A capacidade frigorífica instalada atinge os 5.100 m 3 de capacidade de armazenagem..
Inovação: A SORTEGEL tem apostado na inovação, aumentando a sua produção e contribuindo para o crescimento do emprego na região e a fixação das populações nas aldeias. Nos últimos 5 anos realizou um investimento de cerca de 8 milhões de euros, com vista a reforçar a capacidade técnica e tecnológica da sua unidade
de transformação, de forma a conseguir aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos, o que tornou a
empresa numa das mais competitivas da Europa. “Antes deste investimento, processava entre 1 500 a 2 000
kg/hora, podendo hoje atingir os 10 000kg/hora”.
Internacionalização e mercados-alvo: Ao nível dos países Europeus, a sua aposta dirige-se para Espanha,
França, Inglaterra, Itália, Suíça, Hungria, Grécia, Alemanha, Bélgica, entre outros. Dos outros mercados internacionais, destacamos o Brasil, EUA, Angola, Moçambique e Japão. Atualmente, a SORTEGEL exporta cerca
de 70 % da sua produção.
Filosofia da empresa: Da sua filosofia faz parte a prossecução da sustentabilidade da empresa, a vontade de
continuar a liderar o sector, mas respeitando os recursos para as gerações futuras. Prossegue o desenvolvimento económico, mas social e ecologicamente responsável. Ao longo destes 25 anos, o espírito empreendedor da SORTEGEL tem tido um importante papel na economia de Trás-os-Montes, em particular, gerando
riqueza e emprego na região, e contribuindo, também, para o aumento da exportação a nível nacional.
A agricultura como arma de combate à crise: A agricultura é a base para o desenvolvimento de um país. A
Alemanha e a França são países com uma agricultura forte e, como tal, não estão tão dependentes da importação de alimentos, como Portugal e a Grécia. A SORTEGEL quer transformar a atual crise numa oportunidade
para incrementar o negócio da empresa. Esta é a altura ideal para investir no reforço da produção e para
aumentar a capacidade de exportação. A produção de castanha é, atualmente, uma atividade considerada
estratégica para o nordeste transmontano, sendo este produto já considerado o petróleo verde da região. Além
de representar uma importante fonte financeira, permite contribuir para a fixação da população e para o incremento de atividades económicas ligadas ao meio rural.
Importa realçar que na região da terra fria de Trás-osMontes, uma região do interior bastante pobre, a única cultura que dá dinheiro ao agricultor é a castanha. Sabendo
que, num ano médio, esta região tem uma produção de cerca de 40-45 mil toneladas de castanha e que esta é vendida, em termos médios, acima de 1,00 €/kg, facilmente se
depreende que, por via deste produto, entram nas casas
transmontanas cerca de 40-45 milhões de euros, durante a
época da apanha da castanha. Este facto ajuda a atenuar a
desertificação das aldeias da região e a captar a atenção de
jovens agricultores para investimentos na produção do castanheiro de fruto.
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Estiveram presentes cerca de 500 convidados

O encontro decorreu entre os
dias 12 e 13 de setembro em
Bolonha (Itália).

IV Encontro Europeu da Castanha

IV Encontro Europeu da Castanha
Tal como sucedeu em 2012, a RefCast envolveu-se na organização e promoção da participação dos nossos
associados neste encontro, tendo conseguido a adesão de cerca de 20 pessoas num total de aproximadamente 250 participantes.
O encontro foi dividido em duas sessões e uma visita técnica. A primeira sessão foi dedicada à apresentação
do programa italiano (projeto Bioinfocast) de luta biológica contra a vespa do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus), coordenado pelo Prof. Doutor Alberto Alma (Universidade de Turim). Convém recordar que esta praga
entrou em Itália em 2002, sendo atualmente responsável pela redução de mais de 50% da produção em muitas
regiões deste país. Esta praga não tem, até ao momento, controlo químico. O controlo biológico está a ser feito
com o auxílio do inseto parasita Torymus sinensis.
A segunda sessão contou com a participação de Jacques Dasque, Secretário Geral da AREFLH, que fez um
balanço das negociações que estão a decorrer no âmbito da PAC2020, com incidência para o castanheiro. O
castanheiro, passará a ser considerado cultura elegível para o Regime de Pagamento Único, devendo cada
membro da EU, tomar a decisão que melhor lhe convier. Alberto Manzo apresentou o Plano Castanhícola Italiano, um plano de ação visando o desenvolvimento e valorização do sector. Luciano Trentini apresentou em traços gerais aquilo que poderá vir a ser um projeto estratégico europeu para a investigação e desenvolvimento
da fileira, a preparar no âmbito da Comissão Europeia da Castanha. A sessão ficou ainda marcada pelo
“Desafio de Bolonha” lançado por Bertrand Guerin, Presidente do Sindicato Interprofissional da Castanha do
Sudoeste de França, segundo o qual os países europeus produtores de castanha deveriam promover o plantio
nos próximos 10 anos de 40 000 ha de novos soutos, tentando assim combater a escassez de castanha europeia. Francisco Barredo Gonzalez, Presidente da Proagrosilga, associação da Galiza, referiu que em toda esta
região, estão a ser cultivados cerca de 38 000 ha de
castanheiro. Defendeu ainda uma maior proteção
para a castanha europeia, nomeadamente no que
respeita à confusão que pode ser provocada no consumidor quanto à identificação da origem da castanha.
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RefCast defendeu nova imagem para a castanha
A conferência final ficou a cargo de José Gomes Laranjo, presidente da RefCast, subordinada ao tema
“Castanha. Redescobrindo o alimento para o séc. XXI”, na qual defendeu uma nova imagem para a castanha,
mais de acordo com as suas elevadas qualidades dietéticas, nomeadamente o fato de a castanha não ter glúten, o que a torna um alimento indicado para os doentes celíacos. Estas caraterísticas
conferem à castanha um enorme potencial enquanto alimento funcional. Esta imagem
mais moderna, permitirá uma melhor penetração deste alimento junto do consumidor urbano e das camadas mais jovens, muito atentos às questões da saúde e bem estar. Nesta
conferência foram ainda realçadas as excelentes qualidades das variedades portuguesas
de castanha.
A sessão terminou com uma mesa redonda, onde Portugal, Espanha, França e Itália apresentaram as suas
perspetivas relativamente à campanha de 2013, bem como questões relevantes para os respetivos setores
nacionais. Em representação de Portugal, a RefCast destacou, uma vez mais, aquilo que entende ser a produção portuguesa de 45 000 t, referindo ainda que apesar de ser algo prematuro se perspetiva uma produção
semelhante a 2012.

Visita técnica mostra vespa do castanheiro
O Encontro culminou com uma visita técnica a uma empresa
agrícola familiar localizada em Loiano, que alia turismo e agricultura. Esta visita centrou-se num souto centenário com um
forte nível de ataque da vespa do castanheiro e onde estão a
ser feitas largadas do parasitoide, sendo o custo aproximado
de cada largada de 600 € (contendo apenas cerca de 30
parasitoides). A visita continuou depois a mais uma empresa
familiar que alia a produção de carne com a produção de
castanha (15 ha). Ambos os sistemas de produção visitados
são de natureza agroflorestal.

Visita técnica

A delegação portuguesa teve ainda oportunidade de conhecer a IGP da Strada del Marrone del Mugello di Marradi, onde
visitaram a fábrica Termino Ortofruticola em Marradi, que produz marron glacé, e ainda uma unidade familiar de produção
de cerveja de castanha. Em ambas as visitas, os processos
produtivos foram detalhadamente explicados aos presentes,
o que muito satisfez os participantes.

Fábrica Termino Ortofruticola
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Este espaço
pode ser
seu!!
Contacte-nos
.
Reunião da Comissão Europeia da Castanha

Reunião da Comissão Europeia da
Castanha
À margem do IV Encontro Europeu da Castanha, realizou-se mais uma reunião
da comissão. Estiveram presentes representantes de Espanha, França, Itália e
Portugal. Por Portugal, participaram José Laranjo e António Borges em representação da RefCast, cofundadora desta Comissão. A incidência na fileira da
castanha da PAC2020 nos diferentes países da EU foi analisada, sendo praticamente certo a possibilidade desta cultura poder vir a ser incluída no regime
de pagamento único por hectare. Foi aprovada a realização de novos contatos
visando o alargamento desta Comissão a outros países da EU.

Ação de formação sobre Guias de Transporte

RefCast organizou formação sobre
Guias de Transporte
No seguimento das alterações legislativas produzidas com a entrada em vigor
das Portarias 160 e 161/2013 de 23/04, dando resposta a dúvidas levantadas
por vários associados, a RefCast organizou no dia 5 de setembro 2013, na
UTAD, uma ação de formação sobre a forma de utilização das guias de transporte de castanha. A ação foi conduzida pelos Dr. Carlos Costa e Dr. Rui
Moreira, técnicos superiores da DG Finanças de Vila Real.
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Próximos Eventos / Datas Importantes
II Congresso Europeu da Castanha
A decorrer em Drebecen, Hungria, entre os dias 9 e 12 de outubro de 2013.

Contactos
RefCast - Associação
Portuguesa da Castanha

Encontro de carater científico, que reunirá os principais investigadores europeus e de outros continentes, visando encontrar soluções para os principais
problemas da fileira.

Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro

Mais informação em:

5001-801 Vila Real

http://www.chestnutdebrecen.eu/Chestnut/Chestnut/index/eng

Portugal

BioCastanea

Tel: 259 350 222

Decorrerá em Ponferrada, entre 13 e 17 de novembro 2013. Esta feira da
castanhicultura do Bierzo inclui umas Jornadas Técnicas a decorrer entre 14
e 16 de novembro.

Apartado 1013

email: refcast@gmailcom
website: www.refcast.pt

Mais informação em:
http://www.castanea.es/presentacion.php

Outras datas
11 de novembro de 2013 - S. Martinho
20 de novembro de 2013 - Próximo número TecnoCast (exclusivo associados)
20 de dezembro de 2013 - Envio de publicidade a constar no próximo número
31 de dezembro de 2013 - Próximo número da Newscast
Colaboraram nesta edição:
Afonso Mateo - Sortegel
João Paulo Moura - UTAD
Jorge Ventura - UTAD
José Laranjo - UTAD
Letícia Pereira - Sortegel
Paula Cristina Oliveira - UTAD
Vasco Veiga - Sortegel

Associação Portuguesa da Castanha

