
09/2019 

 

BATATA - SINOPSE VIRTUAL 
09/2019 

 

 

Portugal - Ministro da Agricultura 
inaugura Festival da Batata que 
decorre este fim-de-semana na 

Misericórdia 
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O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural preside 
este sábado, na Misericórdia, à inauguração de mais uma edição do 
Festival da Batata, uma organização da Junta de Freguesia da Moita 
dos Ferreiros, da Liga dos Amigos do Santuário Nossa Senhora da 
Misericórdia, ADL _ Associação de Desenvolvimento Local da Lourinhã, 
Louricoop e Porbatata - Associação da Batata de Portugal. Capoulas 
Santos é esperado às 14h30 e, acompanhado por representantes da 
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organização e demais convidados, fará uma visita ao certame que 
decorre até domingo. 
Durante este fim-de-semana a fileira da batata está assim em destaque 
no concelho da Lourinhã, tendo por missão este evento promover e 
valorizar a cultura deste tubérculo, a par da diversidade de variedades, 
características organolépticas e as diversas formas de o cozinhar. O 
certame decorre numa freguesia onde a cultura da batata assume 
grande expressão e concentra um significativo número de produtores do 
concelho. 
O programa inclui jornadas técnicas e visitas a campos de ensaio, 
exposição de máquinas e alfaias agrícolas, empresas e serviços ligados 
ao sector agrícola, exposição e desfile de tractores antigos, bem como 
doçaria regional, artesanato, animação e jogos tradicionais. No certame 
haverá espaços de degustação da batata bem como serviço de 
restaurante, que servirá almoços e jantares com uma ementa tradicional 
onde a batata será a protagonista. Segundo a organização, o desfile de 
tractores antigos, no domingo de manhã, ao qual se tem juntado 
modelos mais recentes, vai continuar a ser “um momento festivo de 
afirmação do mundo rural, este ano a chegar à Praia da Areia Branca”. 
O percurso do desfile, com partida do certame, vai levar as máquinas 
agrícolas a passarem por São Bartolomeu dos Galegos, Praia da Areia 
Branca, Lourinhã, Papagovas, Moita dos Ferreiros e Misericórdia. 
O Festival da Batata inicia-se pelas 9h15 deste sábado com as jornadas 
técnicas e visitas aos campos de ensaio de várias variedades. Pelas 
15h30 está agendado o colóquio ‘A qualidade da batata semente e o 
resultado da sua produção’, moderado por António Gomes (Porbatata) e 
com intervenções de Paulo Simões (H2PC), Sérgio Margaço (Stet 
Holland) e Almerinda Belchior (Agrico). 
No programa de animação está agendado para este sábado, às 17h30, 
a actuação do Rancho Folclórico Fazendeiros das Gamelas, seguindo-
se, pelas 18h30, a Classe de Ginástica Acrogym Enigmas, e, às 21h00, 
baile com o grupo musical ‘Gand’Onda’. No domingo, às 14h30, está 
marcado um ‘show-cooking’ com a participação de alunos dos 
Agrupamentos de Escolas Fernão do Pó – Bombarral e da Lourinhã. Às 
15h00 actuará o Grupo de Concertinas do Oeste, às 17h00 será a vez 
do Rancho Folclórico Etnográfico ‘O Clibotas’ da Misericórdia e, às 
18h30, as Marchas Populares da Zambujeira e Serra do Calvo. O 
certame encerra às 21h00. 
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Portugal - APED sensibiliza 
consumidores para o consumo de 

batata nacional 

 
Data: 14/06/2019 
 
Disponível em: https://grandeconsumo.com/aped-sensibiliza-
consumidores-para-o-consumo-de-batata-nacional/#.XQP4XRZKjcd 
 

 
A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) junta-se 
à campanha de promoção de consumo de batata nacional, pelo segundo 
ano consecutivo. 
Lançada pela Associação de Batata de Portugal (PORBATATA), esta 
iniciativa tem por objetivo incentivar o consumo deste produto que faz 
parte dos hábitos alimentares dos portugueses e, assim, os procura 
sensibilizar para as vantagens nutricionais de um produto de qualidade e 
referência nacional. Com o mote “Batata Portuguesa – Nasce à sua 
Porta”, a campanha está visível por todo o país, em mais de 800 hipers 
e supermercados associados da APED, onde estão disponíveis cartazes 
e diversos materiais informativos. 
Esta campanha conta também com a parceria da Associação 
Portuguesa de Nutrição e o alto patrocínio do Ministério da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural. “O apoio à produção nacional é um 
dos focos de trabalho desenvolvido pela APED e que faz cada vez mais 
sentido enquanto trabalho associativo. Iniciativas como esta são de 
grande relevância e sinónimo da capacidade de fomento de sinergias 
intersectoriais em prol do consumidor. A batata nacional tem estado 
sempre presente entre a oferta disponibilizada pelos operadores da 
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distribuição e acreditamos que, depois do sucesso do ano passado, esta 
campanha venha reforçar, mais uma vez, a presença deste produto de 
qualidade nas escolhas dos consumidores e disponível em todo o país”, 
afirma Gonçalo Lobo Xavier, diretor geral da APED. 
“Na primeira edição da campanha de promoção da batata portuguesa, 
em 2018, sentimos que os consumidores portugueses, cada vez mais 
exigentes nas suas escolhas, estavam desejosos de informação sobre a 
batata portuguesa. Esta segunda edição da campanha tem como 
objetivo estreitar esses laços de proximidade entre a produção e os 
portugueses”, acrescenta António Gomes, presidente da PORBATATA. 

 
2ª Batatec deve receber mais de 20 

mil pessoas no Centro de Eventos IBC 
em Presidente Prudente 

 
Data: 13/06/2019 
 
Disponível em: https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-
regiao/receitando/noticia/2019/06/13/2a-batatec-deve-receber-mais-de- 
20-mil-pessoas-no-centro-de-eventos-ibc-em-presidente-prudente.ghtml 
 

 
2ª Batatec será realizada no Centro de Eventos IBC — Foto: Stephanie 

Fonseca/G1 
Feira Tecnológica de Batata-doce tem início nesta sexta-feira (14) e vai 
até domingo (16) com pesquisas, shows e praça de alimentação. 
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Tem início às 18h desta sexta-feira (14) a 2ª Feira Tecnológica de 
Batata-doce (Batatec), no Centro de Eventos do Instituto Brasileiro do 
Café (IBC), em Presidente Prudente. O evento, que vai até domingo 
(16), deve receber mais de 20 mil pessoas. A entrada é gratuita, mas a 
organização também recolherá doações espontâneas de alimentos e 
agasalhos, em uma ação solidária. 
A batata-doce é a quarta hortaliça mais consumida no Brasil e a região 
de Presidente Prudente é a maior produtora do Estado de São Paulo. 
De acordo com dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), no 
ano de 2018, o Estado de São Paulo produziu 9.876,62 hectares, sendo 
que a região da Alta Sorocabana produziu 36,5% do total do Estado, 
perfazendo cerca de 3.605 hectares o que resultou em uma produção de 
aproximadamente 61.427,64 toneladas. 
Estima-se que haja na região cerca de 250 produtores do tubérculo. 
O evento conta com palestras e espaços técnicos para que empresas 
possam mostrar suas tecnologias, atuações no mercado e perspectivas 
futuras e tem como público-alvo empresários do setor, empreendedores, 
técnicos, consultores, produtores rurais, profissionais ligados ao 
agronegócio, estudantes de graduação e a população em geral. 
Além da parte técnica, a feira conta com uma estrutura gastronômica 
com pratos confeccionados a partir de variedades diversas da batata-
doce. 
“O envolvimento dos produtores tem nos impressionado bastante. Todos 
estão engajados e querendo que o evento cresça cada vez mais. Este 
era um dos nossos maiores objetivos quando lançamentos o projeto da 
feira, e podemos dizer que a meta foi atingida”, afirmou o presidente da 
Associação dos Produtores de Batata-Doce de Presidente Prudente e 
Região (Aprobarpp), Luiz Rocha. 
 

 
Batata-doce — Foto: Getty Images 
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Programação 
 
A agenda de shows da Batatec está repleta de atrações para agradar a 
todos os gostos. Na noite de sexta-feira (14) sobe ao palco a Banda Pai 
Galo com Sofia Moreno, logo após a cerimônia de abertura, a partir das 
19h. 
Na sexta-feira ainda haverá a divulgação do resultado do Concurso 
#Receitando, promovido pela TV Fronteira, que escolheu três receitas 
finalistas à base de batata-doce. A programação terminará às 22h. 
Já no sábado (15), a programação começa às 12h, com Stella. Em 
seguida, apresentam-se Zé Sérgio e Roberto, Ana Paula Leal e, 
encerrando a noite, Elly Guimarães. O encerramento será às 22h. 
No domingo (16), a partir das 12h, haverá shows de Luís Thiago, 
Orquestra de Viola, Pedro Henrique e Eduardo e Banda Seu Doutor. A 
finalização do evento também está prevista para as 22h. 
 
Praça de alimentação 
Entre os diversos atrativos da 2ª Batatec, a praça de alimentação é o 
mais cobiçado pelo público. Neste ano, serão 21 estabelecimentos 
dedicados a oferecer uma variedade de pratos, lanches, doces e 
bebidas feitos à base de batata-doce. 
De acordo com o organizador da feira, Marcelo Costilho, a novidade 
deste ano é a inclusão da culinária japonesa, com o tempurá de batata-
doce. 
Além dele, outros pratos que poderão ser degustados no evento são 
nhoque de batata-doce recheado com queijo, rocambole de carne moída 
com massa de batata-doce, frango com requeijão e carne seca, coxinha 
de frango e carne, pudim de batata- doce, pão de queijo de batata-doce, 
escondidinho de carne moída e carne seca, pão recheado com 
requeijão, pão recheado com frango e requeijão, brigadeiro e beijinho de 
batata-doce, bolo, docinhos, hambúrgueres com pão de batata- doce e 
hambúrgueres com chips de batata-doce, churros de batata-doce e 
assados. 
A organização lembra que a praça de alimentação estará dividida em 
duas partes, sendo uma na área interna e a outra na área externa do 
IBC. Nesta última, serão estacionados os food trucks com vários lanches 
e petiscos, além das entidades assistenciais que venderão bebidas não-
alcoólicas. 
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Sucesso de crítica na primeira edição da Batatec, a cerveja de batata-
doce tem presença garantida neste ano. Três cervejarias prudentinas 
vão oferecer a bebida, além de outros tipos de cervejas artesanais. 
Caixas serão distribuídos em pontos diferentes, dentro e fora do salão, 
para que o público possa trocar o dinheiro pelas fichas oficiais do 
evento. Segundo Costilho, será possível usar cartão de crédito e débito. 
 
Pesquisa 
 
Batatas-doce coloridas, mais produtivas e com características que 
agradam produtores rurais e consumidores. Este é o objetivo de uma 
pesquisa científica desenvolvida pela Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, que será apresentada durante um simpósio na 
2ª Batatec, em Presidente Prudente. 
Os resultados iniciais do trabalho serão divulgados no 2º Simpósio da 
Batata-doce pela pesquisadora da Apta, Amarílis Beraldo Rós. 
Para a realização do trabalho, a pesquisadora plantou campos de 
batata-doce com as cultivares Uruguaiana e Londrina, materiais mais 
utilizados pelos produtores da região, e deixou a natureza agir. 
Foram geradas mais de 2 mil sementes a partir de polinização natural e 
essas, depois de semeadas, originaram ramas que foram plantadas e 
permitiram a avaliação uma a uma de mais de 1,5 mil variedades 
diferentes de batata-doce. 
“Identificamos entre todos esses materiais os 80 que achamos mais 
promissores, com características relacionadas à alta produtividade, 
coloração de polpa e aspecto da casca. Identificamos cultivares de 
polpa branca e amarela, que são as preferidas dos produtores, mas 
também bicolores e laranjas, com altos índices de betacaroteno. 
Acreditamos que alguns desses materiais possam ser interessantes 
para nichos de mercado”, explicou Amarilis. 
A expectativa é que, em três anos, a Apta apresente ao setor produtivo 
novos materiais a partir deste trabalho. 
“Precisamos ainda fazer diversos testes no campo, além da avaliação 
das características relacionadas ao sabor e textura, porém, já 
identificamos plantas que produzem 64 toneladas por hectare, enquanto 
as cultivares mais plantadas pelos produtores alcançam até 30 
toneladas por hectare”, afirmou a pesquisadora. 
A pesquisa, que começou em 2016, conta com recursos da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 
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De acordo com Ricardo Firetti, pesquisador e diretor do Polo Regional 
da Apta em Presidente Prudente, o evento e as pesquisas 
desenvolvidas buscam apoiar os produtores e resgatar a importância da 
batata-doce na região. 
Em 2011, segundo o pesquisador, a produção de batata-doce estava em 
declínio na região, por conta de problemas com viroses. Muitos 
produtores enfrentavam redução da produtividade e da qualidade das 
lavouras, ou seja, a produção regional despencou. 
A Apta realizou um trabalho de limpeza das ramas de batata-doce e 
começou a disponibilizar para os produtores materiais com alta 
qualidade fitossanitária. 
“Com isso, o jogo virou. A partir de análises que temos feito com 
informações do Instituto de Economia Agrícola (IEA), é possível notar 
que apenas com a recuperação da produtividade, a região aumentou em 
R$ 30 milhões a arrecadação com a cultura nos últimos cinco anos. A 
Batatec ajuda a consolidar a importância econômica dessa hortaliça 
para esta região do Estado”, afirmou Firetti. 
A 2ª Batatec é realizada pela Prefeitura de Presidente Prudente e tem o 
apoio da Associação dos Produtores de Batata Doce de Presidente 
Prudente e Região (Aprobarpp), da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Apta, do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), da Universidade do Oeste 
Paulista (Unoeste), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e do 
Centro Paula Souza. 



09/2019 

 

Batata: Produto volta a se valorizar 
devido à pouca oferta 

 
Data: 07/06/2019 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/236855-batata-
produto-volta-a-se-valorizar-devido-a-pouca-oferta.html#.XQP8pRZKjcd 
 
Nesta semana (03 a 07/06), a batata padrão ágata especial se valorizou 
nos atacados paulistanos, sendo comercializada a R$ 147,25/sc de 50 
kg (+7,83%). As regiões que colhem na safra das secas ainda não 
intensificaram suas atividades. Aliado a isso, muitos produtores de 
Guarapuava (PR) e Água Doce (SC) estão encerrando a colheita e 
assim, as cotações subiram. De acordo com colaboradores de 
Guarapuava, nesta temporada houve muita oscilação no clima. Em 
outubro/18 fez muito frio, novembro e dezembro/18 foi razoavelmente 
normal, porém entre janeiro e fevereiro/19 fez muito calor. Assim, apesar 
de irrigarem nos dias de estiagem, a produtividade neste ano foi 
aproximadamente 10% menor que a safra passada. E pelo fato de os 
bataticultores terem estendido o plantio até o fim de janeiro, estão sendo 
ofertadas batatas miúdas. Também estão com esse problema algumas 
áreas colhidas no Sul de Minas Gerais e no Paraná (regiões de Curitiba 
e São Mateus do Sul). No atacado do Rio de Janeiro (RJ) e de Belo 
Horizonte (MG), por esse motivo, muitos tubérculos foram vendidos 
entre R$ 80,00 e R$ 90,00/sc nos últimos dias.   
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Você pagaria? A batata mais cara do 
planeta custa 2.200 reais 

 
Data: 03/06/2019 
 
Disponível em: https://olivre.com.br/voce-pagaria-a-batata-mais-cara-
do-planeta-custa-2-200-reais/ 
 

 
Quanto você seria capaz de pagar por um quilo de batatas? Com 
certeza não chegaria nem perto do valor de 2.200 reais, ou 500 euros. 
Esse é o valor do quilo das batatas mais caras do planeta. Todo ano 
entusiastas da culinária realizam aventura gastronômica em busca da 
batata bonnotte. Elas podem ser encontradas em uma ilha em frente à 
costa atlântica da França, quando começa a temporada em outono. 
A diferença desta, para outras batatas, é seu sabor. E sua consistência 
dura pouco mais de uma semana, dez dias no máximo. Com uma oferta 
tão pequena e uma demanda tão massiva, o preço da batata dispara. 
O preço da bonnotte é justificado também pelo cuidado no plantio. Exige 
tanta atenção do agricultor quanto a flor de um jardineiro. Além de ser 
colhida à mão, cresce em um solo muito particular, rico e fertilizado com 
racks, cuja riqueza mineral se encontra exclusivamente na composição 
particular do microclima ensolarado do norte da pitoresca Ile de 
Noirmoutier. 
 
Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MYoltCrungo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MYoltCrungo
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Congresso Europatat 2019 - Um 
evento único e de sucesso para o 

setor! 

 
Data: 03/06/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/europatat-
congress-2019-unique-and-successful-event-sector 
 

 
O Congresso Europatat tornou-se uma data fundamental para o setor da 

batata na Europa 
 
No dia 13 de Junho, a comunidade europeia da batata reuniu-se em 
Oslo, na Noruega, para o Congresso Europatat 2019. Sob o lema “A 
batata atemporal: Um alimento dinâmico e inovador”, o evento anual 
organizado pela Europatat, a European Potato Trade Association, e A 
NFGF, a associação norueguesa de atacadistas de frutas e vegetais, 
concentrou-se nos muitos ativos do setor em inovação, sustentabilidade 
e economia circular.  
Gilles Fontaine, presidente da Europatat, abriu o congresso: 
“O Congresso Europatat tornou-se uma data chave para o setor de 
batata na Europa, e a edição deste ano na Noruega mostra a crescente 
importância de cooperar em um mercado globalizado.” 
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Na sessão da manhã, palestrantes notáveis como Marianne Borgen, 
Prefeita de Oslo, destacaram a importância da sustentabilidade e como 
a batata é um ingrediente-chave para um futuro verde.  
 
Durante sua intervenção, Arne Ivar Sletnes, Chefe de Assuntos 
Internacionais das Cooperativas Agrícolas da Noruega, deu uma 
perspectiva norueguesa da atual política comercial internacional.  
O comércio deve responder aos desafios atuais, como aumento da 
população mundial, escassez de terra e água e mudança climática. No 
final da manhã, dois estudos de casos mostraram como o setor 
norueguês de batatas se adaptou às demandas dos consumidores 
relacionadas à saúde, sustentabilidade e conveniência. 
Ingeborg Flones, CEO da HOFF SA, demonstrou como ser bem 
sucedido na busca de uma economia circular dentro da seção de 
batatas; enquanto Åsmund Bjertnæs, CEO da Bjertnaes & Hoel, mostrou 
como se conectar com os consumidores e ensinar a próxima geração.  
A sessão da tarde foi aberta com o discurso de abertura de Anita Krohn, 
executiva de negócios norueguesa e vencedora de vários prêmios 
internacionais, incluindo “Melhor Líder Feminina na Indústria de TIC”, 
que proferiu um discurso inspirador sobre como liderar a mudança dos 
tempos. 
Como ex-CEO da Innovation Norway, Anita Krohn destacou a 
importância de passar da gestão para a liderança, a fim de acelerar a 
transformação do negócio necessária para sobreviver a esses tempos 
difíceis. Depois, Borghilg Glorvigen, Gerente de Projetos do Fórum 
Norueguês da Batata, apresentou as principais atividades que a 
campanha “Imagine um mundo sem batatas” terá na Noruega.  
Encerrando o Congresso Europatat 2019, Raquel Izquierdo de Santiago, 
Diretor Executivo da Europatat: 
“Depois das apresentações inspiradoras de hoje, podemos concluir que 
a inovação não pode ignorar a sustentabilidade, e a sustentabilidade 
não pode ignorar a inovação.” 
Com mais de 100 participantes de 15 países diferentes, o Congresso 
Europatat 2019 e eventos paralelos receberam um feedback 
extremamente positivo, destacando a alta qualidade dos palestrantes e 
suas mensagens refrescantes e inspiradoras. Para mais informações 
sobre os oradores e as suas apresentações, visite 
europatatcongress.eu. 
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Apenas dois anos para o 11º 
Congresso Mundial da Batata na 

Irlanda 

Data: 03/06/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/only-two-years-
go-until-11th-world-potato-congress-ireland 
 

 
Aguardando com expectativa a acolhida da Irlanda do Congresso 

Mundial da Batata em 2021: da esquerda para a direita - Romain Cools, 
presidente e CEO da World Potato Congress Inc., Andy Doyle TD, 
Ministro de Estado do Departamento de Agricultura, Alimentos e 
Marinha de Dublin; Angus Wilson, Presidente do País de Wilson 

(Cortesia: Ulster Grocer) 
 
A Irlanda e o Congresso Mundial da Batata são completamente 
sinônimos. Por causa da história e tradição, a relação da Irlanda com a 
batata é única. No final do século XVI, a batata foi do Peru para a 
Irlanda.  
É inteiramente apropriado, portanto, que quatrocentos anos mais tarde e 
após a última encenação deste evento de sucesso em Cuzco, Peru, em 
maio de 2018, o 11º Congresso Mundial da Batata seja realizado em 
Dublin, Irlanda, de 31 de maio a 3 de junho de 2021. 
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O local proposto para o Congresso Mundial da Batata - a Vila da 
Conferência da Royal Dublin Society (RDS) - é um local icônico, 
acessível e flexível, localizado em um belo local de 42 hectares, perto do 
centro da cidade de Dublin.  
É considerado o principal local da Irlanda para exposições, conferências, 
reuniões e eventos de entretenimento a poucos minutos do agitado 
centro da cidade de Dublin.  
A Royal Dublin Society continua a promover a ciência, as artes, a 
agricultura, os negócios e o hipismo na Irlanda. 
Liam Glennon, presidente do Comitê Organizador Local: 
“Pela primeira vez, um Congresso Mundial da Batata e um Congresso 
da Batata Europatat serão realizados concomitantemente.”  
“Este evento internacional duplo da batata será verdadeiramente único e 
uma forte presença comercial é um dado adquirido . Haverá uma 
oportunidade sem precedentes para os delegados se encontrarem com 
os contatos globais da batata e explorarem novas oportunidades de 
negócios nos setores frescos, processados e de batatas de semente. ”  
“ Novamente, por causa de nossa história, nenhum país está em melhor 
posição para garantir o papel da delegação. batata no combate à fome 
global e suas credenciais como um alimento sustentável e nutritivo. ” 
“É nossa intenção envolver totalmente os países em desenvolvimento 
na agenda do programa WPC e traçar as melhores práticas que estão 
criando novos empreendimentos, promovendo a sustentabilidade 
alimentar e contribuindo para elevar o padrão de vida das 
comunidades.”  
“A Federação Irlandesa de Batata está trabalhando muito Difícil com a 
WPC Inc. para criar um programa estimulante e variado com base nos 
mais recentes desenvolvimentos globais da batata. ”  
“ Sem poupar esforços para garantir os melhores palestrantes em seu 
campo (negócios, comércio, produção e pesquisa) de qualquer parte do 
mundo , juntamente com visitas opcionais a instituições irlandesas e 
unidades de produção, garantirão o alto número de visitantes. ” 
“Temos um ditado em irlandês: Céad Míle Fáilte. Literalmente significa 
“cem mil boas-vindas” e isso nos estenderemos com entusiasmo à 
comunidade global de batatas na Irlanda em 2021”. 
Romain Cools, Presidente e CEO da World Potato Congress Inc., a  
ONG Prince Edward Island, Canadá: 
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"Ter a Irlanda como anfitrião deste evento mundial de alto nível 
contribuirá para a ambição do WPC de organizar um evento de rede 
premium para a cadeia de valor global da batata."  
“Em colaboração com o International Potato Centre (CIP) e várias 
organizações ativas em projetos de desenvolvimento orientados para a 
batata, este Congresso também continuará a ativar e promover projetos 
de batata na África, Ásia e América do Sul”. 
“A safra de batata pode estimular o bem-estar e o bem-estar nas 
sociedades nessa parte do mundo. Também neste trabalho a Irlanda e 
este 11º Congresso Mundial da Batata podem desempenhar um papel 
crucial”. 
Embora ainda faltam dois anos para o WPC 2021, o interesse já é 
considerável. Para manter-se atualizado e evitar decepções, confira o 
wpc2021.com e registre seu interesse agora. 

 
McCain Foods EUA comemora a 

inauguração de sua expansão em 
Burley 

 
Data: 04/06/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/mccain-foods-
usa-celebrates-grand-opening-its-expansion-burley 
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A McCain Foods USA, com 259 mil pés quadrados de área de 
expansão, criou mais de 180 novos empregos. (Cortesia: Drew Nash / 

Times-News) 
 
Ontem, a McCain Foods USA, fornecedora líder de produtos congelados 
de batata e salgadinhos, comemorou a inauguração de seu centro de 
distribuição expandido em Burley, Idaho, com mais de 150 participantes, 
incluindo autoridades eleitas, parceiros de produtores, funcionários e 
muito mais.  
Após a conclusão de um investimento de US $ 200 milhões, a expansão 
da planta, onde a McCain operou por mais de 20 anos, aumentará a 
capacidade da empresa de atender à demanda crescente de produtos, 
fortalecer parcerias importantes com os produtores locais e criar mais de 
180 novos empregos para residentes da área. 
 

 
McCain Foods EUA - Burley Idaho 

 
Dale McCarthy, vice-presidente de cadeia de suprimentos integrada da 
McCain Foods North America: 
“A McCain Foods tem uma história rica em Idaho, obrigado por nossos 
funcionários dedicados, parceiros de produtores confiáveis e a 
comunidade em geral.”  
“Essa expansão de US $ 200 milhões aprofundará nossas raízes e 
comprometimento neste grande estado e fará crescer a indústria de 
batatas nos próximos anos”. 
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A demanda por novas batatas é alta 

 
Data: 04/06/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/demand-new-
potatoes-high 
 

  
Em 30 de maio de 2019, as quantidades em demanda foram 

consideráveis em um mercado atacadista no centro-norte da Itália 
(Cortesia: FreshPlaza) 

 
A campanha da batata continua a ser bastante surpreendente, uma vez 
que a procura de batatas novas também é muito animada e os preços 
são bons. Em 30 de maio de 2019, as quantidades em demanda foram 
consideráveis em um mercado atacadista no centro-norte da Itália, e os 
preços também.  
 
Daniele di Mauro, atacadista: 
“É um bom período e o produto é de alta qualidade. No momento, as 
batatas que eu comercializo vêm de Puglia e de Polignano a Mare em 
particular. Na manhã de hoje, os preços no atacado variaram entre € 1 e 
€ 1,10 / kg. A qualidade é excelente e a produção está boa”. 
SOP (Società ortofrutticola polignanese) está localizada em Polignano a 
Mare (BA) e, desde a sua criação em 1964, vem processando e 
comercializando produtos frescos.  
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Os principais clientes da empresa são os varejistas italianos e europeus 
(Alemanha, Inglaterra, França e Irlanda) e os mercados domésticos. No 
curto período, os contêineres estão sendo preparados para serem 
embarcados para o exterior.  
Com o passar dos anos, o SOP conseguiu mudar para atender às 
necessidades dos varejistas, executando verificações rigorosas no 
segmento de produção e criando uma cadeia controlada.  
A instalação de embalagem abrange 7.000 m² e emprega cerca de 150 
trabalhadores especializados. 

 
A área cultivada com batata no 
noroeste da Europa aumentou 

 
Data: 11/06/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/potato-acreage-
north-western-europe-increased 
 

 
 
Estimativas da área de cultivo de batata no Noroeste da Europa, 
fornecidas pelos Produtores de Batata do Noroeste Europeu (NEPG) em 
junho de 2019 



09/2019 

 

 
Com base numa estimativa provisória do NEPG (Produtores de Batata 
do Noroeste Europeu), a área nos 5 maiores países produtores de 
batata aumentou para 609.000 ha de batata de consumo. O maior de 
todos.  
Embora não seja o último valor da área (os números finais serão 
publicados no início de julho), as estimativas mostram um crescimento 
de 2,4% em comparação com o ano passado e 8,4% em comparação 
com a média de 5 anos.  
 
Todos os países produtores de batata no continente mostram 
crescimento, com a França e a Bélgica no topo. O medo da falta de 
batatas de semente para crescer em mais áreas não era tão realista 
(tamanhos mais pequenos usados, mais sementes cortadas,…), mesmo 
que os preços aumentassem. Também os custos de produção, devido a 
custos de sementes mais elevados e, por vezes, a rendas de terra mais 
elevadas, serão provavelmente superiores aos do ano passado. 
 

 
 

Estimativas da área de batata no Noroeste da Europa, fornecidas pelos 
Produtores de Batata do Noroeste da Europa (NEPG) para junho de 
2019, em comparação com dados históricos. 
 
Para a Grã-Bretanha ainda é muito cedo para fazer uma primeira 
estimativa, então aqui foi calculado com a média de 5 anos. No entanto, 
qualquer crescimento na área pode ser limitado pela temporada 
desafiadora do ano passado e pelos altos preços das sementes.  
 
Plantio antecipado  
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Nos cinco países, o plantio foi mais cedo, porém devido ao início frio da 
estação de cultivo, a safra está agora em um nível médio. As primeiras 
batatas processadas na Alemanha e na Bélgica serão colhidas 
principalmente em meados de julho (com as primeiras, em volumes 
muito baixos, no final de junho), uma semana depois da média. 
Durante a última reunião do NEPG, os membros concordaram que o 
crescimento da área está alinhado com a tendência da crescente 
demanda por processamento e exportação. O NEPG enfatizou que é 
sempre o rendimento e não a área que fará a quantidade final da 
colheita, e a estação de crescimento ainda é longa.  
 
Como não haverá transferência da safra de 2018, a próxima temporada 
de batata será mais longa do que o normal e poderá precisar de mais 
batatas. A quantidade extremamente baixa de batata-doce em estoque e 
a chegada de uma semana da colheita antecipada serão um desafio 
para a indústria de processamento, já que estão com fome de matéria-
prima.  
 
A água é o ponto crítico  
 
Todos os países vêem grandes desafios para a situação da água, pois 
os níveis em reservatórios e poços e as reservas terrestres são muito 
inferiores à média. 
A chuva é necessária para a colheita e para garantir que a irrigação - 
quando disponível - não seja restrita devido à falta de água. Algumas 
restrições já estão em vigor. 

 


