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Agroglobal 2018
e o setor agrícola ficou mais forte
Mais de 50.000 visitantes
390 expositores em ambiente de negócio
3 dias de intensa dinâmica
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Um obrigado
maior que nunca
Não queremos deixar passar mais tempo sem agradecer o
envolvimento de todos os que, de alguma forma, nos
apoiaram. As sensações da Agroglobal 2018 são, sem dúvida,
muito positivas mas temos plena consciência que foi o
entusiasmo, o empenho e o dinamismo de cada um que
mobilizou a organização e que nos fez acreditar que era
possível construir uma Agroglobal maior que nunca.
Esperamos sinceramente que a Agroglobal traga muitos e
bons frutos a todas as organizações presentes. Reforçamos
que nada seria possível sem vocês e sem a vasta equipa
Agroglobal que connosco trabalhou, com muito profissionalismo e dedicação, durante largos meses.
A organização
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UMA AGROGLOBAL MAIOR QUE NUNCA

Mais de 50.000 pessoas
visitaram a Agroglobal
Realizou-se a 5,6 e 7 de setembro, em Valada do Ribatejo,
a 6ª edição da Agroglobal com um balanço muito positivo
para a organização e os participantes da feira. O objetivo de
concretizar «uma Agroglobal maior que nunca» foi atingido
e mote Nós semeamos negócio uma missão integralmente
cumprida.
Participaram 390 expositores, mais de 50.000 visitantes, um
número recorde de máquinas em trabalho real (mais de 120)
e foram instaladas 19 culturas agrícolas - milho (grão e silagem),
tomate, pimento, vinha, girassol, olival, sobreiro, pinheiro,
eucalipto, amêndoa, batata, melão, mirtilo, pera rocha, laranja,
pistácio, noz, pimento, framboesa -em diversos campos de
ensaio de fertilização, sementes, agroquímicos e rega.

Dentro da Agroglobal decorreram várias pequenas feiras
promovidas pelos expositores, que este ano se empenharam
ainda mais em organizar encontros de negócios, debates e
visitas aos campos de demonstração instalados nos 200
hectares de terreno do mouchão da Fonte Boa.
Os três auditórios da feira receberam várias dezenas de
oradores, entre os quais o Ministro da Agricultura de Portugal,
Luís Capoulas Santos, e o seu homólogo espanhol, Luis Planas
Puchades, o diretor-geral da DG Agri da Comissão Europeia,
Jersy Plewa, bem como três Secretários de Estado: Agricultura
(Luís Medeiros Vieira), Florestas (Miguel Freitas) e Internacionalização (Eurico Brilhante Dias). Temas como Revisão da
PAC 2020, Agricultura de Precisão, Regadio, Olival, Frutos de
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Casca Rija, Batata de Indústria, Desenvolvimento Agro-sustentável Portugal-Angola, Portugal 2030 Coesão- o desafio, entre
vários outros, atraíram milhares de participantes aos debates,
sem esquecer o setor da Banca que esteve representado ao
mais alto nível na Agroglobal, com a presença de administradores das principais instituições bancárias portuguesas.
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A feira foi encerrada com a presença do Primeiro-Ministro,
António Costa, que afirmou que «a Agroglobal é uma feira
onde se compreende como a inovação, o conhecimento
científico e a modernização tecnológica podem melhorar a
nossa capacidade de produzir».
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Pavilhão
AGRO-INOV MONERIS

em áreas como a robótica, a análise de dados e equipamentos
ou agricultura 4.0. Inovações tecnológicas que criam novos
produtos, novos serviços, e, no geral, uma renovação natural
nos processos agrícolas.

No Pavilhão Agro-Inov Moneris e na Tech Stage cerca de 60
empresas e entidades apresentaram de forma dinâmica e
interativa, as tendências da inovação na atividade agrícola,

Os dirigentes políticos visitaram o Pavilhão Agro-Inov Moneris
e ficaram impressionados com a sofisticação da tecnologia
aplicada à Agricultura.
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«Sentimos uma maior afluência
de visitantes estrangeiros»
«A ADP participa desde o primeiro momento na Agroglobal.
Apostamos nesta organização pois sabíamos que este evento
se iria tornar numa referência a nível ibérico. Aproveitámos
esta edição para apresentar a nova imagem da ADP e da
ADP TECH, mas também para reforçar os novos lançamentos,
como o Nergetic DS+. A feira correu muito bem, tivemos bastante afluência no stand. Foi uma oportunidade de estreitar
laços com os nossos clientes e parceiros, mas também de
fazer novos contatos com agricultores de varias regiões do
País e também associações. Sentimos, progressivamente, em
todas as edições uma maior afluência de visitantes estrangeiros,
em especial visitantes espanhóis, e este ano não fugiu à regra»,
Santana Fernandes, diretor comercial ADP

ADP

«A Agroglobal dá-nos notoriedade»
«Já tínhamos sido patrocinadores da Agroglobal e estamos
de volta, porque vemos aqui retorno no nosso investimento
de divulgação, no contato com os nossos clientes e potenciais
clientes. Por outro lado, é uma forma também de afirmação
da empresa perante o mercado agrícola. Por isso mesmo,
estamos e queremos continuar a estar presentes neste
certame. A Agroglobal dá-nos notoriedade», João Rodrigues,
diretor-geral da Agripo

Agripo

«A Agroglobal tem cada vez mais dinâmica»
«A Agroges está presente na Agroglobal como patrocinadora,
como não podia deixar de ser, pois é a uma das maiores, se
não a maior feira profissional do setor agrícola em Portugal.
É uma feira que tem vindo a crescer significativamente ao
longo dos anos, que começou por ser a feira do milho,
expandiu-se e já engloba muitos sectores. Tem cada vez mais
dinâmica, com várias conferências e seminários, contando
já com três auditórios. É uma feira que se tem vindo a afirmar
no panorama nacional e internacional. A Agroges pela sua
relevância no sector agrícola não podia deixar de estar
presente, particularmente porque estamos a dar início às
comemorações do nosso 30º aniversário», Pedro Serrano,
director-geral da Agroges

Agroges

«A Agroglobal tem conseguido fazer
uma feira muito profissional»
«A Agroglobal tem conseguido fazer uma feira muito
profissional e que corresponde muito à necessidade das
Agrovete
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empresas terem contactos com clientes que estão interessados
em inovação. Logo a Agrovete tinha de ser patrocinador
deste certame. A Agrovete aproveitou para divulgar inovação
na automatização dos estábulos de vacas leiteiras, uma
manga electrónica que permite fazer registo e separação de
ovinos», Pedro Ferraz da Costa, administrador da Agrovete

CELPA apresenta balanço
do Projeto Melhor Eucalipto
O stand da CELPA- Associação da Indústria Papeleira, onde
estivarem representadas as suas associadas, entre as quais
a Altri e a The Navigator Company, que foi visitado pelo
Primeiro- Ministro António Costa, pelo ministro da Agricultura,
Capoulas Santos, o secretário de Estado da Agricultura, Luís
Medeiros Vieira, e ainda pela líder do CDS, Assunção Cristas.
A CELPA organizou dois eventos na Agroglobal: uma
conferência de balanço do Projeto Melhor Eucalipto, no dia
5 de Setembro, e o seminário Floresta Global, em parceria
com a UNAC  União da Floresta Mediterrânica, no dia 7 de
Setembro.

Agrovete

«Participamos na Agroglobal
porque queremos que a Ascendum
seja mais conhecida no setor da agrícola»

Celpa

«Participamos na Agroglobal porque queremos que a
Ascendum seja mais conhecida no setor da agrícola, tal como
somos já no da construção. Queremos dar a conhecer os
nossos equipamentos e esta é a feira ideial para mostrarmos
a Série CK dos tratores Kioti, ou as máquinas florestais da
Ponsse. Ser patrocinador é uma vantagem para mostrarmos
os nossos produtos premium, tal como a máquina de corte
Scopion King, com motor Mercedes 6R1000. É um conceito
único com a grua na parte traseira da máquina», Pedro
Viana, responsável de marketing da Ascendum Máquinas
Ascendum Máquinas

«É uma feira onde se potencia o negócio»
«Em 2014, apesar de ser um ano de muita chuva, conseguimos
verificar o potencial da Agroglobal, porque estava toda a
fileira agrícola aqui presente. É uma feira onde se potencia
o negócio, networking, não só com o visitante, mas como os
outros expositores que cá estão. Decidimos que queriamos
estar como patrocinadores logo em 2016», Zita Agostinho
da Silva, diretora do Departamento de Combustíveis e
Lubrificantes do Grupo Auto Júlio
Grupo Auto-Júlio
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«Tínhamos de estar
nesta grande feira»
«A Agroglobal é uma feira profissional onde uma das
novidades Fendt que trouxemos, a ceifeira é a 6335 C, teve
a maior aceitação. Aceitação de possíveis clientes e interesse
manifestado pela compra da máquina. O feedback foi muito
positivo, quer pelo número de pessoas que viram a máquina,
quer pelo número de interessados. Foi gratificante. Tínhamos
de estar nesta grande feira, pois temos um mercado bastante
fidelizado», João Lopes, gerente Auto Industrial
Auto Industrial

«Certamente voltaremos
a patrocinar a Agroglobal em 2020»
«Patrocinar a Agroglobal é colocar a nossa imagem e
comprometermo-nos com um projeto em que confiamos. A
Agroglobal revela-se uma plataforma de contatos,
completamente transversal e multidisciplinar no nosso setor,
com impacto Ibérico importante. Foram realmente muito
positivos estes três dias, estimulados pela correta organização,
enquadramento e dinâmicas implementadas. Certamente
voltaremos a patrocinar a Agroglobal em 2020. O
alargamento a áreas tão diversas e complementares como
sejam os produtos químicos de inovação, os biológicos com
registo, sementes e biotecnologia associada, permitirá uma
exposição mais ampla e necessária, que a futura Agroglobal
permitirá», Filipe Lopes Moreno Antunes, Bayer

Bayer

«Este ano a Agroglobal
foi melhor que nunca»
«Este ano a Agroglobal foi melhor que nunca, mais visitantes,
mais expositores, uma feira ainda mais profissional. A Borrego
Leonor e Irmão estreitou relações com clientes e fornecedores
e surgiram contactos para novas oportunidades de negócio»,
Paula Borrego, presidente do conselho de administração
Borrego Leonor e Irmão

Borrego Leonor e Irmão

BPI voltou
a patrocinar Agroglobal
Além da presença com um stand, o BPI participou ativamente
nos debates dos auditórios da Agroglobal e realizou o tradicional
almoço com clientes, em parceria com a empresa John Deere.

BPI
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«O Eng. Pedro Torres é de facto uma
referência da organização deste certame»
«A Agroglobal é hoje em dia uma referência no mercado
agrícola nacional. A Carmo, que está num setor específico
da área agrícola, tem de estar a acompanhar esta evolução
da feira, que é efetivamente muito profissional. Somos
patrocinadores porque acreditamos na feira, mas também
nas pessoas que estão envolvidas na organização. O Eng.
Pedro Torres é de facto uma referência da organização deste
certame, é muito dinâmico. A Carmo tem vindo, desde sempre,
a acompanhá-lo e mais uma vez cá estamos a apoiá-lo. E
sempre que esta organização esteja presente num tipo de
evento destes terá o nosso apoio», Miguel Bravo Amaral,
administrador da Carmo Wood

Carmo Wood

« Uma das melhores
feiras agrícolas do país»
«A Caixa está presente na Agroglobal porque é uma das
melhores feiras agrícolas do país e porque a Caixa está a
trabalhar para aumentar a sua quota de financiamento às
fileiras agrícolas e agroindustriais», Filipe Ravara, Director
de Agronegócio da Caixa Geral de Depósitos
Caixa Geral de Depósitos

«Sentimos que as pessoas vinham dispostas
para fazer negócio»
«A New Holland tem apoiado desde o início e tem apostado
bastante forte nesta feira. Vimos o valor acrescentado da
Agroglobal, que tem tido um aumento exponencial de visitantes. Estamos a falar de profissionais do setor que nos fazem
perguntas específicas e mostram interesse nos nossos
produtos. Temos uma rede de concessionários que mostrou
muitas máquinas na Agroglobal e tenho a certeza absoluta
que alguns negócios vão-se tornar realidade. Sentimos que
as pessoas vinham dispostas para fazer negócio. Para 2020,
a intenção é de continuar a apostar na Agroglobal», Fernando
Garcia, diretor-geral CNH New Holland

New Holland

Consulai organizou 4 debates na Agrolobal
A Consulai, empresa líder em consultoria agrícola, teve um
contributo muito relevante para a dinamização dos Auditórios
da Agroglobal, organizando 4 debates em parceria com o
Banco Santander, o Novo Banco, a empresa viveirista
Agromillora e a Olivum-Associação de Olivicultores do Sul.
O stand da Consulai foi muito visitado durante os 3 dias e
encerrou a feira com uma sunsetparty muito concorrida.
Consulai
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«A Agroglobal é a maior feira de agricultura
profissional de Portugal»
«Voltámos ao mercado dos pneus agrícolas no início deste
ano e estamos numa curva de crescimento em termos oferta.
Ora, vemos que a Agroglobal é a maior feira de agricultura
profissional de Portugal, logo é o melhor palco para mostrar
os produtos que lançámos e para fazer a apresentação
mundial dos pneus agrícolas TractorMaster e Combine Master,
fabricados em Portugal para todo o mundo», Nuno Rebelo,
key account manager da Continental Pneus
Continental Pneus

«A Agroglobal
de maior sucesso entre todas»
«Nesta edição da Agroglobal, que consideramos a de maior
sucesso entre todas as já realizadas, a Pioneer, agora como
parte integrante da Corteva Agriscience, teve a sua participação mais conseguida. Para além do sucesso do Colóquio
Agricultura de Precisão, um Imperativo para o Sector, a
Pioneer participou ativamente em atividades de demonstração
de equipamentos e serviços, em colaboração com empresas
de referência, e proporcionou a visita de técnicos e agricultores
a ensaios de campo instalados para o efeito onde os principais
temas se relacionaram com a agricultura de precisão. Vieram
agricultores de Norte a Sul, dos Açores e convidados Espanhóis,
Italianos, tornando esta edição da Agroglobal no principal
evento nacional de promoção da Corteva, em geral, e da
Pioneer em particular», Luís Grifo, Area Sales Manager Pioneer

Corteva

Amorim Florestal patrocinou Agroglobal
A Amorim Florestal participou com um stand que pôs em
destaque atividades de I&D como o melhoramento do
sobreiro e o genoma do sobreiro. O Grupo Amorim, líder na
indústria da cortiça, aspira a ajudar a implementar em Portugal
um modelo de produção de sobreiro regado que vai revolucionar a oferta de cortiça em Portugal na próxima década.
«Gostaríamos que nos próximos 10 anos se plantassem
50.000 hectares (7% da área atual de montado) com este
sistema, pensamos que é muito promissor, permitindo produzir
mais 30 a 35% de cortiça», afirma António Amorim, presidente do Grupo Amorim.

Grupo Amorim

«Ficámos satisfeitos com a nossa presença»
«A Cotesi S.A apostou forte nesta edição da Agroglobal
porque percebeu cedo que esta edição iria ter uma dinâmica
muito interessante e assim realmente foi. Ficámos satisfeitos
Cotesi

11

news
PATROCINADORES

nº 9 outubro 2018

com a nossa presença e participação em várias frentes, sendo
estas, o nosso stand e a zona das culturas permanentes, onde
podemos mostrar toda a nossa gama de têxteis agrícolas
para embalagem, enfardamento e proteção de culturas, foi
uma aposta ganha», António Martins, responsável de
vendas da Cotesi

«A Agroglobal
é a maior feira profissional do setor»
«Desde sempre que o Crédito Agrícola é o banco dos agricultores. Sendo a Agroglobal a maior feira profissional do
setor, e onde se encontram muitos dos nossos clientes, não
podemos deixar de apoiar e patrocinar este evento», Isabel
Matos, Diretora do Gabinete de Comunicação e Relações
Institucionais do Crédito Agrícola

Cotesi

Deiba comemorou 20º aniversário na
Agroglobal
A Adubos Deiba comemora 20 anos de existência em 2018
e assinalou a data com a apresentação de uma nova imagem
na Agroglobal. Além da nova imagem, a Adubos Deiba esteve
presente na Agroglobal com as suas gamas de adubos tecnológicos, nomeadamente a linha Entec do fabricante Kali,
que permitem a racionalização dos sistemas de fertilização
com vantagens para o agricultor e menor impacto no meio
ambiente. «A Agroglobal é para a Deiba um retrato real da
agricultura moderna e sustentável que se faz em Portugal. A
Deiba apoia a Agroglobal desde a primeira edição porque se
identifica com o conceito da feira, contribuindo desta forma
para a melhoria contínua do evento que se tem verificado edição após edição», Tiago Duarte, Gestor de Produto da Deiba

EDP Comercial levou
eficiência energética à Agroglobal
A EDP Comercial voltou a patrocinar a Agroglobal onde
apresentou os seus serviços de energia e as soluções Save to
Compete. Criado em 2012, este programa visa ajudar os
clientes empresariais a poupar energia, com base em auditorias
energéticas às suas instalações e aconselhamento de estratégias
de redução do consumo de kWh (que podem incidir sobre
iluminação, ar comprimido, variação de velocidade, otimização
de sistemas de rega, entre outros temas). Jorge Leal, subdiretor de serviços de Energia da EDP foi orador num dos debates dos auditórios da Agroglobal com o tema "Eficiência
energética: base para um regadio competitivo"

Deiba

EDP

Entreposto Máquinas
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«Ano após ano a Agroglobal aumenta em
profissionalismo dos expositores e público»
«O Entreposto Máquinas está mais uma vez na Agroglobal,
este ano a apresentar a gama completa dos tratores Case IH.
A feira está a ser óptima, notamos de facto, ano após ano,
um aumento do profissionalismo e da qualidade dos expositores e do próprio público. Por outro lado, estamos também
no Pavilhão AgroInov, onde mostramos as tecnologias de
auto-guiamento e todas as aplicações para gestão das informações, tudo aplicado à agricultura de precisão», Carlos
Domingues, Divião Agrícola da Entreposto Máquinas
Entreposto Máquinas

«Certamente cá estaremos em 2020
como patrocinadores»
«Quisemos ser patrocinadores da Agroglobal por ser uma
feira de referência, que na realidade, em termos empresariais
é a melhor feira que conheço. Correu muito bem, tivemos
muita procrura e muitos contactos, foi muito boa. Valeu a
pena. Certamente cá estaremos em 2020 como patrocinadores», Telmo Martins, coordenador do Gabinete de Empresas
do Banco Euro BIC em Santarém
Banco Euro Bic

«A Agroglobal é um projeto
em que me orgulho de estar presente»
«Este certame veio revolucionar o conceito das feiras agrícolas
em Portugal. Ocupar um espaço que estava vazio. De facto,
conseguimos, dentro de um ambiente profissional, reunir todas
as fileiras agrícolas desde o sequeiro ao regadio, todos os
fornecedores, desde os fertilizantes, que é o nosso caso, aos
fitofármacos, a maquinaria, conseguimos reunir toda a fileira
agrícola. É um projecto em que me orgulho de estar presente»,
Frederico Santos, Director Comercial Fertinagro Portugal

Fertiprado levou inovação
em leguminosas anuais

Fertinagro

A Fertiprado, patrocinadora da Agroglobal, levou à feira toda
a inovação do seu portfólio, destacando o produto Rotarroz,
uma cultura intercalar, melhoradora de solos, usada em rotação
com o arroz. Fundada na década de 90 para se dedicar à implantação de prados permanentes de sequeiro, a Fertiprado
evoluiu e fez evoluir o mercado agrícola, graças a uma forte atividade de I&D e venda de variedades de espécies de leguminosas
anuais, que são a base de todas as suas gamas de misturas de
sementes: anuais, prados permanentes, revestimentos para
vinhas e pomares, faixas polinizadoras, interculturas, etc.
Fertiprado
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«Ano após ano a Agroglobal supera-se»
«A Fito já participou em edições anteriores da AgroGlobal,
mas considerando que esta é a feira de referência no mundo
agrícola profissional, quisemos corresponder à altura das
Semillas Fito no mercado português e participar em força, ter
uma presença grande como patrocinadores, a apoiar uma
feira desta dimensão, que muito louvamos. Correu muito bem,
já tínhamos ficado satisfeitos em edições anteriores, mas penso
que ano após ano a feira vai-se superando a ela própria. E esta
foi a que correu melhor de todas. Estivemos a apresentar, nos
nossos ensaios de campo, quatro variedades que queremos
lançar no mercado e apresentámos o projecto FAS, um conjunto
de soluções inovador que pretende dar acompanhamento ao
agricultor desde o início da cultura até à altura da colheita»,
Luís Hilário, field manager south Portugal da Semillas Fito

Fitó

«Um local de encontro e debate de ideias
inovadoras»
«A Agroglobal é um certame que tem vindo a afirmar-se de
forma significativa no setor agrícola. Para o projeto agrícola
e agro-industrial da Fundação Eugénio de Almeida faz todo o
sentido estar presente, uma vez que valoriza a experiência de
gerações de agricultores e empresários agrícolas, mas é também
um local de encontro e debate de ideias inovadoras. O ambiente
de partilha de conhecimento e de experiências que a Agroblobal
proporciona é fundamental para a dinamização e modernização
do setor», José Mateus Ginó, presidente do Conselho Executivo
da Fundação Eugénio de Almeida

Fundação Eugénio de Almeida

«A Agroglobal é uma aposta ganha»
«A Galucho é um dos impulsionadores da Agroglobal,
estivemos aqui desde o primeiro momento, achámos que era
um desafio interessante, até porque não havia nenhuma feira
desta dimensão em Portugal. Em Espanha há uma um pouco
idêntica, mas considero que a nossa é melhor, mais compacta,
com mais interação com as pessoas. A Agroglobal é uma
aposta ganha. É uma feira que mostra a realidade da nossa
agricultura atual e a potencialidade do que temos, tanto ao
nível de agricultores, como de máquinas, como de empresas
ligadas ao setor», João Rosa, gestor de cliente da Galucho

Galucho

«Esta feira é uma mais-valia
para o nosso grupo»
«Achamos que esta feira é uma mais-valia para o nosso
grupo, uma oportunidade de estarmos com os nossos clientes
Grupo Opti
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e de procurar novos. Somos uma empresa de prestação de
serviços, as máquinas que temos são para isso mesmo. Temos
tido procura por parte de novos potenciais clientes. Este ano
temos uma máquina de triturar madeira, sobrantes, ou para
fazer desbastes, temos um buggy para vibraçao de olival e
amendoal e uma colhedora de última geração da New
Holland para olival. Espero estar de volta à Agroglobal daqui
por dois anos e com mais novidades na prestação de serviços»,
Jorge Pinto, sócio gerente do Grupo Opti

«A Agroglobal é a feira eleita
para mostrarmos o nosso trabalho»

Grupo Opti

«Esta é uma feira diferente de todas as outras, muito
profisssional e organizada por gente profissional. Portanto,
tendo em atenção o lema da Herculano, de estar muito
próxima do agricultor, a Agroglobal enquadra-se
perfeitamente em toda a nossa estratégia. Isto porque
podemos mostrar os nossos equipamentos em trabalho real
e o trabalho que fazemos com os agricultores», João Montez,
director comercial da Herculano Alfaias Agrícolas, Grupo
Ferpinta
Herculano Alfias Agrícolas

«A feira correu muito bem»
«Consideramos a Agroglobal a maior feira profissional do
setor agrícola em Portugal. O patrocínio dá-nos a possibilidade
de expormos, nas várias culturas que se encontram em
produção no recinto, os nossos produtos e as ferramentas de
trabalho utilizadas no campo, essenciais para a atividade
agrícola, além de participarmos em alguns ensaios com as
nossas soluções agronómicas. Assim, é importante para a
Hubel Verde conjugar e complementar o stand que detém no
certame, onde pode receber os seus clientes, potenciais clientes
e parceiros de negócio, com a componente prática do campo.
A feira correu muito bem. Conseguimos fazer vários contatos
interessantes, apresentar as nossas principais novidades aos
nossos clientes e potenciais clientes e fazer balanços da
campanha atual com alguns produtores, preparando já a
próxima», João Caço, diretor executivo Hubel Verde

Hubel Verde

«Um evento que marca totalmente
o setor agrícola»
«Optámos por ser patrocinadores da Agroglobal porque o
apoio é importante para eventos desta natureza, que têm
um eco não só nacional, mas também internacional. Este
ano tivemos muitas presenças vindas de Espanha e África,
Imper Regas
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nomeadamente Angola e Guiné-Bissau. Somos patrocinadores
porque este é um evento que marca totalmente o setor
agrícola. A Agroglobal já não é apenas uma feira nacional
ou ibérica. Em 2020, provavelmente vamos voltar a ser
patrocinadores», José Alexandre, sócio-gerente Imper Regas

Irricampo levou soluções
de rega inovadoras à Agroglobal
A Irricampo levou soluções de rega inovadoras à Agroglobal,
nomeadamente, o Valley X-Tec, um novo sistema de motor
integrado nos pivots Valley que permite regar com precisão
e de modo uniforme todo o tipo de terrenos em metade do
tempo. E também o sistema VRI da Valley, sistema de rega
de taxa variável, que pode ser apreciado in loco num pivot
instalado no recinto da feira.

Irricampo

«Uma feira profissional que junta o que
de melhor acontece no setor agrícola»
«A Jerónimo Martins decidiu estar nesta feira representando
as áreas de negócio que desenvolveu na área da produção.
Viemos apresentar os nossos produtos na área da pecuária,
nomeadamente na produção de bovinos da raça Angus, e
também os projetos que temos na área dos lacticínios e da
aquacultura. Esta é uma feira profissional que junta o que
de melhor acontece no setor agrícola e agroindustrial e essa
é uma boa razão para sermos patrocinadores», António
Serrano, administrador da Jerónimo Martins Agroalimentar

Jerónimo Martins

«Uma feira bem organizada e muito útil»
«A John Deere patrocina a Agroglobal há 3 edições e apostou
este ano mais do que nunca nesta participação, porque
considera que esta é a feira agrícola a nível nacional com
maior impacto e com maior nível de profissionalismo, e
mesmo a nível ibérico e internacional. Uma feira bem organizada e muito útil para demonstrar em campo os produtos
que temos», Diogo Camarate de Campos, diretor comercial
da John Deere Portugal

John Deere

«Fizemos contactos,
temos negócios em perspetiva»
«A Agroglobal tem vindo a crescer e a presença da Lusosem
nesta edição foi ainda mais dinâmica. O nosso stand teve
grande afluência de visitantes, fizemos contactos com muitos
agricultores, alguns que são potenciais clientes, agendámos
Lusosem
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reuniões e temos negócios em perspetiva. Este ano, além de
apresentar as nossas soluções de agroquímicos e sementes,
organizámos, em parceria com a Casa do Arroz, um debate
sobre a sustentabilidade e inovação na cultura do arroz, foi
uma ação fortíssima, com cerca de 100 participantes, onde
abordámos as principais preocupações e desafios desta
fileira», Filipa Setas, responsável de desenvolvimento e
marketing Lusosem

«A Agroglobal é a feira de maior referência
agrícola nacional»
«A Agroglobal é a feira de maior referência agrícola nacional,
tem um impacto junto da produção muito acima das outras
feiras. É muito focada no setor profissional e é visitada por
um número considerável de clientes da Magos Irrigation
Systems. Só podíamos ser patrocinadores, apoiar um certame
desta envergadura. Quanto a novidades, este ano estivemos
no stand em conjunto com os nossos parceiros de negócio Rivulis, Schneider, AISco Solutions, Caprari, Politejo e Plasben,
entre outras - e apresentámos novas soluções para sistemas
de rega. No Pavilhão AgroInov apresentámos a nossa nova
fita de rega para milho Protape Light», Jorge Caleça, diretor
Marketing Magos Irrigation Systems

Lusosem

Magos Irrigation Systems

«Sentimos que a Agroglobal tem uma
notoriedade e importância crescentes»
«Este patrocínio insere-se na estratégia de reforço da aposta
no setor agrícola e agroindustrial, assumido uma crescente
importância na atividade do banco. A Feira correu bem,
tendo o stand do Millennium BCP, onde tivemos vários clientes
convidados a exporem os seus produtos através de um
conceito inovador, registado uma notável aderência,
recebendo a visita de várias centenas de clientes e potenciais
clientes. O Millennium BCP promoveu igualmente a realização
de um almoço no espaço da Agroglobal para cerca de 300
empresários e gestores do setor, que contou com a presença
do convidado de honra, Dr.Luís Medeiros Vieira, Secretário
de Estado da Agricultura e Alimentação, e do Dr. Miguel
Maya, Presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP,
permitindo-nos estar mais próximo dos nossos clientes e
ajudá-los a realizar os seus investimentos. Sentimos que esta
feira tem uma notoriedade e importância crescentes no
panorama agrícola nacional, sendo a internacionalização
uma consequência natural da sua relevância», Erik Burns,
Millennium BCP

Millennium BCP

Millennium BCP
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«Tivemos contactos e perspetivas
de novo negócio»
«Este ano, enquanto patrocinadores da Agroglobal, demos
o nosso apoio ao pavilhão da AgroInov, onde quisemos estar
também presentes e junto de novas tecnologias, novos
empreendedores e startups inovadoras, para dinamizar os
seus negócios na reestruturação dos seus modelos financeiros
e económicos. Fazemos um balanço muito positivo da
participação na AgroGlobal. Tivemos contactos e perspetivas
de novo negócio. Em 2020, e a feira se mantiver nestes
moldes, 100% profissional, a ideia é continuarmos a marcar
presença na AgroGlobal». A Moneris é uma consultora de
serviços de contabilidade, fiscalidade, e corporate finance,
com diversos clientes no setor agrícola», João Nunes, Assistant
Manager da Moneris

Moneris

«A Agroglobal é a principal montra
para o agricultor»
«A Agroglobal é a principal montra para o agricultor e para
a Monliz ser patrocinadora é a forma mais eficiente de chegar
ao agricultor. Quisemos trazer o pimento e a batata-doce e
a mecanização destas duas culturas para o recinto da feira.
E a Agroglobal é o melhor, se não mesmo o único, veículo
para que isso pudesse ser feito de forma eficiente. Há um
interesse fantástico na cultura da batata-doce, temos tido
uma receção muito positiva da parte do agricultor, e na
mecanização do pimento também», Mauro Cardoso, directorgeral da Monliz

Monliz

«O mundo agrícola concentra-se
na Agroglobal nestes três dias»
«A Agroglobal é um certame do qual não podemos ficar de
fora, porque o mundo agrícola concentra-se aqui nestes três
dias. E para nós é uma forma de mostrarmos as novidades
que temos, principalmente ao nível da genética, das novas
tecnologias, do apoio que damos ao agricultor, acaba por
ser um fórum de partilha de conhecimento e de encontro de
clientes, distribuidores e amigos», José Luís Amaro, responsável de vendas da Dekalb/Monsanto em Portugal

Dekalb/Monsanto

Moviter patrocinou Agroglobal
O grupo Moviter, importador e distribuidor de marcas de
prestígio internacional de equipamentos para os setores das
obras públicas, indústria extrativa, floresta, ambiente e
agricultura, patrocinou a Agroglobal
Moviter
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Novo Banco patrocinou Agroglobal
O Novo Banco patrocinou a Agroglobal e esteve presente
em mais uma edição do certame para mostrar a sua
proximidade ao setor agrícola, aprofundar relações com os
diferentes agentes e apresentar a sua oferta de serviços. O
banco foi coorganizador, com a Consulai e a Olivum, do
debate Olival português- uma referência mundial, no dia
7 de setembro no Auditório Companhia das Lezírias.

Chef Chakall animou stand da Nufarm
Um dos momentos altos da participação da Nufarm na
Agroglobal foi a presença do chef Chakall no stand da empresa,
confecionando alguns snacks com produtos frescos e
animando o espaço. A empresa vive uma fase bastante
auspiciosa de transformação e consolidação. Na Europa,
adquiriu recentemente cerca de 20 novos produtos que
criam sinergias com o portfólio nativo da Nufarm, gerando
soluções mais integradas. Em Portugal este crescimento é
ainda mais evidente porque estes novos produtos estão
direcionados para culturas chave no nosso mercado: vinha,
fruticultura e olivicultura, e milho.

Novo Banco

Nufarm

«Estaremos cá em 2020
como patrocinadores»
«A feira foi excelente, com muita procura de informação e
muitos contatos com agricultores portugueses e angolanos,
desencadeou verdadeiras oportunidades de negócio. Adorei
a feira. Sempe que a Agroglobal precisar do apoio e do patrocínio da Otech, será sempre com todo o prazer e agrado que
o damos. Estaremos cá em 2020 como patrocinadores a
apoiar, a investir e a desenvolver», João Carlota, export sales
manager da OTECH

OTECH

«A Agroglobal
é um grande certame»
«A Agroglobal é um grande certame. Estamos seguros que
o crescimento que se tem dado nesta feira é visível aos olhos
de toda a gente. Estamos na Agroglobal como patrocinadores
porque como distribuidores de fatores de produção para a
agricultura e por estarmos na zona do Ribatejo, achamos
que faz todo o sentido, pois somos representantes das principais marcas de agroquímicos e fertilizantes», Bruno Pelarigo,
administrador da Pelarigo

Pelarigo
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«Daqui a dois anos estaremos cá»
«Compensou ser patrocinador da AgroGlobal. Apostámos e
tivemos o dobro da área de exposição da edição anterior.
Apresentámos não só a Petroiberica, mas também o Grupo
Alves Bandeira , na área de combustíveis, postos de abastecimento, cartão AB frota, pneus e lubrificantes. Tivemos cá
clientes de todo o País que chegaram em autocarros, organizados por nós. Recebemo-los com um grande evento de
catering. Daqui a dois anos estaremos cá com uma presença
semelhante a esta, de certeza», Pedro Bandeira, assessor
da administração Petroibérica, Grupo Alves Bandeira
Petroibérica

«A nossa participação foi muito positiva»
O espaço de exposição da Porbatata, com 250 m2 cobertos
foi partilhado em espaços individuais, com 9 empresas sócias
ou parceiras da Porbatata: Sia- Aperitivos, Campotec,
Germicopa, Eurobatata, HZPC Portugal, Ecoveg, João Violas,
Fruitronic/Sorma e Servagronis. «Pela primeira vez foi possível
reunir no mesmo espaço os vários operadores ligados ao
sector da batata, sendo o balanço muito positivo, é indicativo
de que este é o caminho para defender toda a fileira, um caminho feito a uma só voz. A nossa participação na Agroglobal
foi muito positiva e a melhor recompensa é ouvir isso dos
nossos sócios», Sandra Pereira, secretária-geral da Porbatata

Porbatata

«Dar visibilidade ao setor hortofrutícola»
«A Portugal Fresh tem um acordo com a Agroglobal para
termos uma participação diferente, desenvolvendo uma série
de atividades na feira, como a dos sumos pedalados.
Promovemos também um workshop sobre a internacionalização e perspectivas de mercado até 2030, em que se
prevê a duplicação, entre 2015 e 2030, do consumo mundial
de frutas e legumes. E por isso fazia todo o sentido não ser
só uma presença institucional, mas um pacote completamente
diferente que pudesse dar uma visibilidade ao setor hortofrutícola e das plantas e flores», Gonçalo Santos Andrade,
presidente da Portugal Fresh

Portugal Fresh

Repsol promove
Agrodisel E+10 na Agroglobal
A Repsol, patrocinadora da Agroglobal desde a primeira
edição, esteve presente como expositora e levou à feira cerca
de 500 convidados de cooperativas agrícolas de todo o país.
O gasóleo Repsol Agrodisel E+10 é o produto de excelência
da marca para a Agricultura.
Repsol
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Banco Santander levou Conversas Soltas
à Agroglobal
O Banco Santander levou a sua iniciativa Conversas Soltas
à Agroglobal e participou com grande dinâmica na feira,
organizando 6 debates no seu stand, sobre regadio, reordenamento do território e o futuro da agricultura.

«Conseguimos aqui cativar futuros clientes»
«A Agroglobal afirma-se como um evento extremamente
profissional no ramo agrícola, de extrema importancia a nível
nacional, e este patrocínio é uma oportunidade de privarmos
um pouco mais com os nossos clientes, parceiros e colegas.
Conseguimos aqui cativar futuros clientes, prospectar mercado
e estreitar laços com pessoas com quem já temos relações
profissionais. A Sapec Agro trouxe três novos produtos: o
Montana Supra, o Zagaia e o Embaixador», David Silva,
Director de Marketing e Técnico da Sapec Agro

Banco Santander

«Um evento da máxima importância para
o plano agrícola»
«Encaro o patrocínio como um expositor e apoiante de um
evento que vejo da máxima importância para o plano agrícola.
Para a Sovena é uma oportunidade de nos darmos a conhecer
e para conhecer, em pouco tempo e à mão, uma série de
novidades. Conseguimos algum convívio com os produtores
com que trabalhamos e divulgámos a empresa. Mostrámos
alguns azeites novos na feira, da Oliveira da Serra, que
ganharam vários concursos internacionais. A Agroglobal é
uma boa feira para as pessoas saberem como se fazem as
culturas e como se chega ao produto final», Luis Folque,
administrador da Sovena

«Nós acreditámos no formato
da Agroglobal»

Sapec Agro

Sovena

«A responsabilidade de ser marca líder de mercado cria a
obrigação da nossa parte de estar à altura dos acontecimentos, e participar num evento com a grandiosidade da
Agroglobal. Quisemos também honrar os vários convites que
nos foram dirigidos pela organização através das várias
edições, trazendo para o evento a maior área de stand até
hoje utilizado pela STIHL em Portugal, 2000 m2 de área. Ser
patrocinador é fazer parte e defender algo em que se acredita
e nós acreditámos no formato da Agroglobal, por possibilitar
a experiência do contato direto do público com os nossos
equipamentos em ação, algo que temos reclamado ao longo
STIHL
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dos nossos 20 anos de existência junto dos centros de
exposições onde habitualmente costumamos estar presentes.
Só temos a agradecer à organização o bom acolhimento que
nos proporcionou desde a hora zero», José Bouça, director
de Marketing da STIHL

«A Agroglobal foi um sucesso»
«A Agroglobal foi um sucesso pelo número de visitantes e
expositores. Para a Syngenta foi uma oportunidade para
mostrar novas soluções de proteção das culturas  os
fungicidas Ampexio e Carial  e novas variedades de milho,
que integraram os campos de ensaio da feira, e também
para receber os nossos distribuidores e clientes finais. Apresentámos ainda os resultados dos nossos projetos de
sustentabilidade ambiental e promoção de boas práticas
agrícolas em Portugal, desenvolvidos em parceria com agricultores, autarquias e associações como a APOSOLO e a APH,
no âmbito do The Good Growth Plan», António Howorth,
gestor de campanhas Syngenta Portugal

STIHL

«A Agroglobal é o local ideal para introduzir
novos produtos no mercado»
«A Agroglobal é o local ideal para introduzir novos conceitos
e produtos no mercado, ouvir as suas necessidades e preocupações no sentido de desenvolver serviços e produtos que
preencham as lacunas existentes. A TECNIFERTI apresentou
ensaios com soluções de fertilização para a cultura do tomate
de indústria e do milho que se centram na poupança de água,
através da redução da evaporação de água do solo e da
redução da transpiração das plantas. Os fertilizantes em
forma de gel podem ser utilizados como veículo de aplicação
de outros produtos, simplificando e reduzindo o número de
operações culturais numa única passagem de máquina. A
TECNIFERTI apresentou ainda um conceito inovador para a
plantação de espécies florestais em que a raiz da planta é
envolvida por um conjunto de saquetas de fertilizante biológico
- HUMIGEL B - que vão funcionar como uma reserva de água
e ao mesmo tempo permitir uma libertação gradual do
fertilizante no espaço de 6 a 12 meses, dotando assim a
planta de condições mais favoráveis à sua implantação no
terreno», João Lourenço, Tecniferti

Syngenta

Tecniferti

«A maior feira profissional
do setor agrícola nacional»
«A Terra Fértil congratula-se por fazer parte da Agroglobal
desde a sua primeira edição e uma vez mais comprovámos
Terra Fértil
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a sua importância como a maior feira profissional do setor
agrícola nacional», Irina Domingos, Departamento Gestão
de Resíduos, Terra Fértil

«A Agroglobal é uma boa aposta»
A Ubyfol veio do Brasil para conquistar os agricultores
portugueses. Por isso, o seu gerente Gilberto Ogleari considera
o patrocínio à Agroglobal uma boa aposta. Os produtos
desta multinacional brasileira já cá estão há mais de 11 anos.
Mas, com distribuidores. Agora vem para se instalar como
filial de direito português. «Agora queremos apostar mais
no País e nos seus agricultores e Agroglobal é uma forma de
comunicarmos isso mesmo», diz Gilberto Ogleari, gerente
da Ubyfol

Terra Fértil

«Um espaço único de conhecimento e
partilha»
«O apoio da VdA à Agroglobal, incluindo com a participação
como oradora em colóquios sobre o setor, enquadra-se no
âmbito da aposta da firma no setor do agronegócio, da oferta
estruturada e da presença da VdA junto dos vários players
e stakeholders do setor. Com esta participação a VdA colabora
na discussão de temas cruciais para o setor em Portugal e
participa de um espaço único de relacionamento, contato,
conhecimento e partilha com clientes, parceiros e demais
players», Catarina Pinto Correia, Partner da Vieira de Almeida
Advogados

Ubyfol

Amarok Experience só para os mais
destemidos
O modelo Amarok da Volkswagen com a nova especificação
do motor V6 de 258 cv foi apresentado na Agroglobal. Os
visitantes puderam conduzir o novo modelo VW no espaço
Amarok Experience, situado à entrada da feira. Esta
experiência de condução consistiu num percurso de 4
obstáculos, incluindo inclinações laterias de 50º e descidas
a pique de 4 m, onde os condutores mais destemidos testaram
a capacidade da viatura.

Vieira de Almeida Advogados

Volkswagen
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5 SETEMBRO

o coração». Pode dizer-se que foi de forma emotiva, mas
com uma visão estratégica que Daniel Traça, da Nova School
of Business & Economics deu uma aula que levou à participação dos oradores do painel.

Desenvolvimento agro-sustentável:
Portugal-Angola

O EuroBic, em parceria com o Banco BIC S.A. (Angola) e a
Consulai, promoveu um seminário sob o tema Desenvolvimento Agro Sustentável Portugal  Angola. Esta iniciativa,
que foi antecedida de um almoço que juntou empresários
convidados pelo Banco, contou com a presença de mais de
150 participantes que assistiram a dois painéis de debate,
na sua maioria, com diversos especialistas, provenientes de
Angola, nos domínios da agricultura e da pecuária que, através da partilha dos seus conhecimentos e experiências,
esclareceram os mecanismos de desenvolvimento e cooperação com o mercado Angolano. Angola está a preparar novos subsídios para os agricultores, de modo a tornar este
setor de actividade mais competitivo. O anúncio foi feito
pelo diretor nacional da agricultura angolano. «Angola não
subsidia nem subvenciona e é necessário mudar esse processo.
Temos de subsidiar para sermos competitivos», disse José
Carlos da Silva Bettencourt. Entre os apoios que estão a ser
estudados pelo Executivo de João Lourenço, está um subsídio
que deverá cobrir 45% dos custos dos combustíveis usados
nesta atividade, que deverá entrar em vigor já em Outubro
deste ano. O Ministro da Agricultura esteve reunido com os
responsáveis do EuroBic no final do debate.

Portugal Rural 2030 -Coesão  o desafio
O arranque das Conversas Soltas, uma iniciativa que o Banco
Santander levou à Agroglobal, foi claro e incisivo: «Um dos
grandes problemas que abala a coesão é o facto de as pessoas
terem deixado a terra não só com os pés mas também com

24

Eduardo Oliveira e Sousa, presidente CAP, sublinhou a
necessidade de haver «agricultura moderna no interior,
porque a agricultura promove naturalmente toda a outra
economia e leva ao desenvolvimento regional». Também
António Gonçalves Ferreira, presidente da Direção UNAC 
União da Floresta Mediterrânica tem uma certeza absoluta:
«o potencial do interior está na agricultura. E o que vem a
seguir e fixa raízes e uma coesão de longo prazo é um setor
agrícola dinâmico e tecnológico».
O presidente da Comissão Executiva do Banco Santander,
António Vieira Monteiro, está inteiramente de acordo e dá
a mão ao setor. «É preciso que as comunidades locais que
sabem o que são os seus problemas tenham capacidade
para se desenvolver. E nós estamos dispostos a estar com as
comunidades», garantindo que «a agricultura é hoje um
setor onde o Santander quer apostar porque queremos ser
amanhã o banco da agricultura».
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Agricultura de Precisão  Um imperativo
para a competitividade do sector

intensivos, de amêndoa dando particular relevo à importância
do material genético e da preparação do solo.
O Federico Lopez, da NOGALTEC, centrou-se na cul-tura da
noz e no enorme potencial existente em Portugal, dando
conta dos aspetos técnicos que devem ser tidos em conta
aquando da instalação de um pomar e dos dados económicos,
receitas e custos, associados à cultura.
Por último, o António Perez, da BIOTERRA, falou sobre possibilidades de abordagem ao mercado da amêndoa e do potencial
da valorização da amêndoa ibérica.

Ricardo Braga, investigador do ISA, disse que «em Portugal
o próximo desafio é a promoção e o incentivo à adoção
destas tecnologias pela maioria dos agricultores».
Vindo da Argentina, Fernando Scaramuzza, do Instituto
Nacional de Tecnología Agrícola, revelou que tem havido
neste país uma crescente adoção da Agricultura de Precisão
no mapeamento de rendimento e auto-condução, corte
automático, sensores de azoto, imagens de satélite, fertilização
e pulverização a taxa variável.
A empresa espanhola SERFICA, que trabalha em Agricultura
de Precisão desde 2009, tem aplicado a AP sobretudo a
fertilização e a densidade de sementeira à taxa variável em
trigo, girassol e colza e na melhoria da gestão da rega em
olivais, contou Francisco Javier.

Na mesa redonda com a participação de investidores nacionais
de referência nestes setores foi possível discutir alguns dos
temas críticos no desenvolvimento da fileira. A falta de
organização da produção é uma preocupação comum a
todos os investidores, sobretudo quando se estão a apostar
em variedades e sistemas de produção inovadores. Há um
interesse crescente pela produção ibérica no mercado mundial
e, cada vez mais, se tem melhorado o conhecimento técnico
ligado à produção em sistemas mais intensivos, com grande
incorporação de conhecimento e de tecnologia.
Tiago Costa, da Sogepoc, revelou que para além da produção
de nozes, a empresa irá avançar com uma unidade de processamento que permita aumentar o valor da produção e a
diversidade de produtos.

Frutos de Caca Rija
- Uma excelente oportunidade
Na primeira parte deste seminário, organizado pela Consulai
e a Agromillora, foi possível assistir a um conjunto muito
interessante de apresentações sobre as culturas da amêndoa
e da noz.
João Pedro Oliveira, da CONSULAI, fez uma caracte-rização do
mercado dos frutos de casca rija no mundo, no mercado
europeu e em Portugal, focando alguns dos dados que justificam
o enorme entusiasmo que estas culturas atualmente despertam.
Andrés Salvador, da CBH, abordou as questões técnicas
associadas à plantação de pomares intensivos, e super-
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João Braga, da Casa do Carvalhal, explicou que o facto de só
ser atingida a plena produção ao 8.°ano de produção é o
fator que mais tem contribuído para que o crescimento da
área de nozes não seja tão significativa como nas amêndoas.
Filipe Rosa, da Veracuz, revelou que «a aposta na produção
de amêndoas na zona da Idanha acabou por ser um acaso,
mas encontrámos um território com excelentes condições e
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fomos muito bem acolhidos. Para além disso, temos disponibilidade de água e o preço da terra não é tão alto como
em Alqueva».
Miguel Matos Chaves, da Migdalo, disse que «O preço da
amêndoa que motivou muitos investidores foi conjuntural.
Atualmente os preços rondam os 4,5 a 5/kg e ninguém
acredita que possam descer dos 4/kg».
Daniel Montes, agricultor e consultor da Trevo, alertou que
«os produtores têm de ser muito eficientes e conseguir ter
custos de produção otimizados. Por exemplo, no meu caso,
foi necessário readaptar a tecnologia de colheita para baixar
o valor desta operação».

Conferência de balanço
do Projeto Melhor Eucalipto

No auditório do Centro de Empreendedorismo e Negócio
Charneca Ribatejana a CELPA - Associação da Indústria
Papeleira, apresentou o balanço do Projeto Melhor Eucalipto,
que pretende promover as boas práticas de gestão florestal
de eucaliptais junto dos produtores nacionais. O valor
financiado pelo PDR2020  175 mil euros - foi aplicado,
nomeadamente, em cerca de 40 sessões de informação em
todo o país junto de proprietários, técnicos e empresas e
que envolveram mais de 1200 participantes. O restante
investimento realizado neste programa de transmissão de
boas práticas florestais foi da inteira responsabilidade das
empresas associadas da CELPA.
O Projeto Melhor Eucalipto deverá ter uma nova fase de
um para um, em que o produtor possa ser acompanhado
no terreno pela indústria. A ideia da associação é oferecer
o adubo e o custo da sua aplicação no terreno aos produtores
de eucalipto que efetuem adequadamente o controlo dos
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matos e a seleção de varas. Ambas as atividades contarão
sempre com o apoio técnico por parte da CELPA.

Inovação e da Sustentabilidade na cultura
do arroz em Portugal
Promovido pela Lusosem e a Casa do Arroz, este debate
realizou-se no auditório do Centro de Empreendedorismo
e Negócio Charneca Ribatejana. As perguntas centrais
foram: Como estamos a inovar na cultura do arroz? O que
devemos fazer como fileira para tornar a cultura mais
sustentável do ponto de vista económico, ambiental e do
consumo? Participaram como oradores: Pedro Monteiro,
presidente da Casa do Arroz , Joaquim Cabeça, presidente
da Associação dos Orizicultores de Portugal, Luís Souto
Barreiros, senior adviser do Gabinete de Planeamento e
Políticas do Ministério da Agricultura, Ana Paula Carvalho,
subdiretora geral da Direção Geral de Alimentação e
Veterinária e Nuno Canada , presidente do Instituto Nacional
de Investigação Agrária e Veterinária.

António Sevinate Pinto, administrador da Lusosem, afirmou
«somos das empresas que mais investe na cultura do arroz
e continuamos profundamente comprometidos com esta
cultura», participando desde o início como parceiros no
Programa Nacional de Melhoramento Genético do Arroz e,
mais recentemente, liderando o projeto + Arroz, com o objetivo de encontrar soluções para o problema do controlo de
infestantes nos arrozais, adequadas às diferentes zonas
nacionais, através de uma abordagem sistémica, racional e
integrada com foco na sustentabilidade da cultura do arroz.
António Bravo, da DOW Agrosciences /CORTEVA, falou sobre
o investimento desta empresa na cultura do arroz, apresentando novas soluções de proteção fitossanitária, que são
representadas em Portugal pela Lusosem.
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6 SETEMBRO

da Jerónimo Martins Agroalimentar, disse que «o contexto
regulamentar e administrativo em Portugal é adverso ao
investimento das empresas e retira-lhes competitividade».

Tendências, riscos e oportunidades para
a agricultura portuguesa no mundo atual

Arlindo Cunha, economista e ex-ministro da Agricultura, falou
da necessidade de se criar um pacto entre a grande distribuição (supermercados) e os agricultores: «a grande distribuição
não pode apenas ganhar milhões, tem de fazer pactos para
criar valor na agricultura nacional».

2030 Fresh Workshop Internacionalização

Paulo Portas, o conferencista convidado pela ANPROMIS,
falou pouco de agricultura e mais das tendências globais de
geoeconomia e geopolítica. O ex-jornalista e ex-líder do CDS
considera que «o verdadeiro problema atual do Ocidente é
a emergência da China» e que a atual polarização China-EUA
coloca problemas estratégicos à Europa. Sobre a questão
europeia afirma que «dividida, a Europa não existe no mundo
da globalização e da digitização» e alerta acerca das vagas
de migrantes que chegam à UE: «ou a Europa escolhe a imigração que quer ou é escolhida pela imigração que não quer».

Investimento no setor  Uma análise crítica

No debate organizado pela Consulai, os oradores da mesa
redonda sobre investimento no setor agrícola fizeram uma
análise crítica foi acutilante. António Serrano, administrador
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A Portugal Fresh- Associação para a Promoção das Frutas,
Legumes e Flores de Portugal debateu os desafios da produção
e do consumo de frutas e legumes frescos com uma visão
de médio prazo. Um estudo de mercado recente indica que
o consumo mundial destes produtos duplicará até ao ano
2030, atingindo um valor 4,8 triliões de euros (eram 2,1 triliões de euros em 2015), sendo a Ásia e na Oceânia as regiões
do globo onde o crescimento será mais acelerado. Em 2030
prevê-se que estes dois continentes consumam 56% do valor
global de frutas e legumes frescos produzidos no mundo.
«Num evento profissional como é a Agroglobal fizemos uma
divulgação grande do setor das frutas e legumes e debatemos
os desafios e oportunidades que esta duplicação do consumo
mundial traz para Portugal. Convidámos representantes do
Governo e das entidades oficiais para sensibilizar para a
necessidade de trabalhar nos acordos bilaterais de comércio
e na abertura dos mercados asiáticos para as frutas portuguesas», afirma Gonçalo Andrade, presidente da Portugal
Fresh, que em 2018 realizará 19 ações de promoção da produção nacional em 13 países distintos, da Ásia, à América e
Europa. Até 2020 a meta da Portugal Fresh é que as empresas
portuguesas de frutas, legumes e flores atinjam dois mil
milhões de euros em exportações.

news
DEBATES AUDITÓRIOS

nº 9 outubro 2018

Batata de Indústria - Tendências e desafios

Inserida nas grandes culturas, a batata de indústria deu tema
às Jornadas da Batata, com o tema "Batata de Indústria Tendências e Desafios". Com um painel de oradores de
excelência e conhecedores da realidade nacional e internacional, ficou demonstrado que «há espaço para produzir
mais, muito devido à qualidade superior da batata produzida
em solo português», afirma a Porbatata. A Direção da DRAPLVT
acompanhou o Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luis Medeiros na sessão de encerramento das jornadas.

modernizar 96.4000 hectares de regadio até 2022. Outro
momento alto foi a apresentação do Projeto Tejo- Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Tejo e Oeste que
visa abastecer água a 300.000 hectares de regadio no Ribatejo,
Oeste e Península de Setúbal. O custo estimado é de 4,5 mil
milhões de euros quando concluído, dentro de 30 a 40 anos.
No médio prazo, o projeto poderá ajudar a expandir a área de
regadio em cerca de 20.000 hectares no Ribatejo, com um
investimento inicial de 100 milhões de euros. Os promotores
estão a angariar fundos para avançar com estudos preliminares
e criaram a + Tejo, Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável do Tejo, de modo a integrar pessoas, empresas e outras organizações públicas e privadas, que queiram
participar na divulgação do Projeto, financiar estudos, etc.
Participaram também no debate Jorge Leal, sub-diretor de
serviços de Energia da EDP, com o tema "Eficiência energética:
base para um regadio competitivo"; Catarina Pinto Correia,
sócia da VdA Advogados, com um apresentação sobre "Novas
medidas e regras europeias para reutilização da água para
irrigação na agricultura" e Vasco Cunha, do Millennium BCP,
que falou do compromisso do banco com a agricultura e o
regadio.

Olival português - uma referência mundial

7 SETEMBRO
O regadio em Portugal: que futuro?

Este debate, promovido pela Agroges e o Millennium BCP,
marcou o arranque do ciclo de conferências 30 Anos Agroges,
que decorrerá até Novembro de 2019. Foi apresentado por
Gonçalo Leal, técnico do gabinete do Ministro da Agricultura,
o Programa Nacional de Regadios, no qual está previsto o
investimento de 560 milhões de euros para implementar e
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Na mesa redonda deste debate (organizado pela Consulai,
Olivum e Novo Banco) foram apresentadas tendências futuras
para os olivais e a produção de azeite em Portugal, nomeadamente, a necessidade de plantar olivais com novas variedades que satisfaçam clientes que procuram azeites diferenciados. Manuel Cera da Todolivo referiu os ensaios que
esta empresa tem na Península Ibérica com novas variedades
e Alvaro Labella, da Olivum, disse «estamos ansiosos para
ver esses novos olivais, já com alguma dimensão, daqui a 4
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ou 5 anos, e o seu comportamento». O olival super-intensivo
ou em sebe é cada vez mais uma opção, devido à escassez
da mão-de-obra para colheita dos olivais intensivos, e poderá
ser uma opção em zonas onde há falta de água para rega.
«O olival super-intensivo de sequeiro pode ser uma uma
opção para a zona do Bairro no Ribatejo, mas é preciso
escolher variedades resistentes à seca, usar compassos de
plantação mais largos e adequados ao tipo de solos. É um
sistema que tem de ser experimentado e adaptado à nossa
região», disse João Vitor Martins, gerente da Quinta do
Juncal. O custo médio de investimento inicial do super-intensivo de sequeiro ronda os 800/hectare, com um período
de retorno mais reduzido do que a modalidade em regadio,
mas a produtividade média (1000kg azeite/hectare) é bastante
inferior, segundo dados apresentados pela Todolivo.
Para os responsáveis pelo Novo Banco, «este é um sector
que tem baseado o seu sucesso na utilização de tecnologia
de ponta e em técnicas agrícolas sustentadas, um tema que
se integra na perfeição no espírito da Agroglobal».

Revisão da PAC 2020- que valor
acrescentado para os agricultores europeus?

O ministro da Agricultura português, Capoulas Santos, disse
que Portugal apoia a arquitetura geral da PAC pós-2020, mas
criticou a «convergência tímida» dos apoios entre Estadomembros e considerou a proposta de orçamento para o II
Pilar «injusta e discriminatória».
Valérie Metrich-Hecquet, diretora-geral do Ministério da
Agricultura da França, deixou claro que o seu país é favorável
à continuidade de uma política agrícola comum, devendo
limitar-se a margem de manobra de cada Estado-membro
para criar regras nacionais, conforme proposto pela CE. A
França defende a manutenção dos instrumentos comuns de
regulação de mercado e aceita contribuir com mais dinheiro
para o orçamento europeu para financiar políticas como a
PAC e a Coesão. Participaram também no debate representantes dos ministérios da Agricultura de Espanha e da
Alemanha.

Pedro Torres, organizador da Agroglobal, abriu a sessão
afirmando que a PAC «é um instrumento muito importante
para os agricultores europeus» e Eduardo Diniz, dirigente do
GPP, elogiou o «espírito empreendedor da Agroglobal enquanto
mostra do dinamismo e inovação da agricultura portuguesa».
Jerzy Plewa, diretor-geral da DG AGRI da Comissão Europeia,
recordou que o orçamento proposto para a PAC 2021-2027
é de 365 mil milhões de euros, ou seja, 28,5% do orçamento
total da UE para este período. Há, portanto, um corte de
quase 10% face ao orçamento atual da PAC, que representa
37,6% do total do QCA 2014-2020.
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Luis Planas, ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação
de Espanha esteve na Agroglobal a convite do seu homólogo
português. Poucas horas depois, os dois governantes
sentaram-se à mesa para discutir uma estratégia conjunta
para as negociações no âmbito da reforma da PAC.
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A floresta global

O debate organizado pela Celpa - Associação da Indústria
Papeleira integrou dois painéis: novas técnicas e modelos
de gestão agroflorestal, com a participação de investigadores
do Instituto Superior de Agronomia e da Universidade de
Évora e representantes das empresas Altri Florestal, Navigator
Forest Portugal e Amorim Florestal. O segundo painel versou
sobre Inovação territorial: gestão 3.0 a Norte e Sul, com
oradores da Montis, UNAC e Instituto Superior de Agronomia.
A sessão de encerramento contou com a participação do
Secretário de Estado das Florestal e Desenvolvimento Rural.
Miguel Freitas.
Sobre a execução dos programas do PDR para a floresta,
Miguel Freitas, reconheceu o atraso na sua execução, mas
destacou outros fundos disponíveis para a floresta: o Fundo
Florestal Permanente, que passa a receber 50 milhões de
euros, face aos 20 milhões anteriores, e o reforço substancial
do Fundo Ambiental.
Concretamente para as matas nacionais, Miguel Freitas
referiu que em dois anos (2018-19), será realizado um
investimento total de 10 milhões de euros.
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