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A tecnologia mais importante
são as pessoas

Dispomos hoje de tecnologias sofisticadas, mas só um esforço
suplementar das equipas de trabalho pode obviar a atrasos
maiores. A tecnologia mais importante são as pessoas.

As estruturas produtivas estão normalmente dimensionadas
para uma conjugação dita normal dos fatores climáticos.
Uma maior capacidade representaria um subaproveitamento
que o mercado não deixaria de penalizar.
Na Primavera de 2018 a ocorrência de chuvas tardias complicou muito a instalação das culturas.

A Agroglobal não foi exceção.
Um muito obrigado a todos os que permitiram que as culturas
se instalassem em tempo record, que é simultaneamente
uma homenagem a todos os que fazem o mesmo pelos
campos do nosso país.

Plantação do campo de tomate
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Plantação dos campos Culturas do milho
de batata da Agroglobal e do pimento
em desenvolvimento
no recinto da feira

No dia 1 de Maio foram instalados dois campos de ensaio
de batata na Agroglobal, um da responsabilidade da
organização da feira e o outro promovido pela PorbatataAssociação da Batata de Portugal, com novas variedades
de batata para indústria das casas de sementes Agrico,
Agroplant, Europlant, Germicopa, HZPC e Stet.

Culturas do milho

A finalidade dos ensaios é mostrar o comportamento
das variedades aos visitantes da Agroglobal, salientando
as suas qualidades produtivas. A preparação do terreno
e plantação foram realizadas com máquinas Grimme,
comercializadas pela Gêbêcê.
Culturas do pimento (Monliz)

As melhores sementes
germinam com ajuda dos
melhores adubos nos campos da Agroglobal
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Batata portuguesa
- é melhor e dá mais força
à economia nacional

No recinto da feira haverá um campo de ensaio de 1,5 hectares
com variedades de batata para indústria. Também organizaremos uma manhã de debate num dos auditórios da Agroglobal.
Pensam criar uma marca de batata para Portugal?
É importante para a batata portuguesa ter um símbolo que
possa identificar a sua origem, aplicado às várias marcas
comerciais. É um projeto de médio a longo prazo. No imediato
estamos a prever realizar uma campanha de promoção da
batata nova portuguesa, na segunda quinzena de Junho, nos
super e hipermercados, com o apoio da APED e a chancela
da Associação Nacional dos Nutricionistas.
Quais os desafios e oportunidades da cultura da batata em
Portugal?
O grande desafio é fazer o consumidor perceber que consumir
batata nacional tem grandes vantagens: é batata nova e fresca,
com características de qualidade muito superiores à batata
estrangeira (armazenada por longos meses em câmaras de
frio) e tem uma menor pegada de carbono. É melhor e dá mais
força à economia nacional. Por outro lado, há o desafio da
exportação, temos uma boa janela de comercialização para a
Europa do Norte, entre final de Maio e meados de Julho, devemos apostar cada vez mais na promoção da batata nacional
no estrangeiro.

António Gomes- presidente da Porbatata - Associação da Batata de Portugal

O setor da batata vai estar representado em larga escala na
Agroglobal. A Porbatata- Associação da Batata de Portugal terá
um espaço de exposição chapéu para as empresas do setor
e organizará uma manhã de debate num dos auditórios da feira.
Quem é a Porbatata? Quantos associados tem?
A Porbatata é uma associação de âmbito nacional que representa os vários setores de atividade ligados à batata  semente,
produção, comercialização e indústria -, tem 44 associados,
de Norte a Sul do país, incluindo as Ilhas.

Qual é a perspetiva da atual campanha de batata?
Tem sido uma campanha difícil para os agricultores, muitos
não conseguiram plantar na altura devida. Primeiro foi a seca
e depois a chuva persistente ao longo de dois meses. No
entanto, para quem conseguiu plantar atempadamente e
que consiga colher cedo, prevê-se que seja uma boa campanha. Começa já a haver compradores internacionais à procura
da batata portuguesa, o que é um bom indicador.

O que já foi conseguido pela Porbatata em benefício do setor?
A Porbatata nasceu em 2016 e é a voz de representação do
setor junto do Ministério da Agricultura, em Portugal, e a
nível europeu, como membro da Europatat- Associação
Europeia de Batata. O nosso Conselho Técnico tem feito um
trabalho bastante produtivo na defesa dos interesses de
Portugal na questão do Epitrix, em conjunto com Espanha,
e também na abordagem a uma nova praga da batata - a
Tecia solanivora. Promovemos a batata nacional em duas
feiras internacionais- Fruit Attraction, em Espanha, e Fruit
Logistica, na Alemanha  e em eventos nacionais.

«É importante para a batata portuguesa ter um
símbolo que possa identificar a sua origem»

Como vai a Porbatata estar na Agroglobal?
Estaremos na Agroglobal de forma coletiva, embora cada
associado tenha um stand individual num espaço conjunto.
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Arroz  exportações
triplicam e podem
estimular novas áreas
de produção

a exportar arroz descascado, branqueado e embalado. «No
início os compradores estrangeiros desconheciam e desconfiavam da origem Portugal, mas agora estão adeptos do
arroz português, porque tem um sabor ótimo, uma consistência perfeita e é produzido de modo quase biológico»,
comenta Pedro Monteiro.
A produção nacional de arroz é estimada em 30.000 hectares,
com uma produtividade média de 6 toneladas/hectare, o
que resulta numa produção bruta de 180.000 toneladas/ano.
O grau de auto-aprovisionamento de arroz em Portugal é de
60% e as importações ascendem a 100.000 toneladas/ano.
Portugal é o maior consumidor de arroz na Europa, com um
consumo per capita de 18kg/habitante/ano.
A Casa do Arroz destaca a estabilidade da área de produção
de arroz em Portugal, sinal de que esta cultura continua a
ser um negócio rentável para os agricultores. Há a possibilidade
de aumentar a área nacional de arroz até 34.000 hectares e
a lezíria do Tejo é a região mais provável, caso os agricultores
decidam reconverter parte da área atual de tomate indústria
para arroz, motivados pela procura do arroz português nos
mercados internacionais e pela descida dos preços do tomate.

Pedro Monteiro, presidente Casa do Arroz
- Associação Interprofissional do Arroz

A Casa do Arroz foi criada em 2012 para promover a fileira
do arroz em Portugal, com uma estratégia baseada na defesa
do arroz Carolino, cujo consumo tem vindo a decrescer desde
2005. Atualmente, o Carolino possui uma quota de mercado
de 29% (volume) e 25% (valor), perdendo terreno para o
arroz basmati, vaporizado, thai e risoto, segmentos de maior
valor e com maior crescimento de consumo. «A nossa
campanha não quer excluir nenhum tipo de arroz, mas visa
relembrar o lugar do Carolino na gastronomia portuguesa»,
afirma Pedro Monteiro, presidente da Casa do Arroz. Esta
entidade lançou recentemente a campanha promocional
Carolino Arroz de Portugal, explicando aos portugueses a
sua tipicidade e características culinárias. Futuramente a Casa
do Arroz pretende integrar o programa europeu de promoção
do arroz, uma iniciativa convocada pela Comissão Europeia
para promover os vários tipos de arroz produzidos na Europa.

Variedades portuguesas de arroz
O Ceres e o Maçarico são as primeiras variedades de arroz
100% portuguesas, desenvolvidas por um consórcio de
entidades públicas e privadas, lideradas pelo COTARROZ.
Estima-se que cheguem aos campos dos agricultores dentro
de 3 anos, estando ainda por definir o modelo de comercialização destas variedades.

A fileira do arroz vale
200 milhões de euros
na economia nacional

Exportações de arroz triplicaram
A indústria arrozeira reagiu à baixa do consumo de arroz em
Portugal procurando novos mercados no Médio Oriente e
nos países árabes, que permitiram escoar o excesso de stocks
nacionais de arroz japónica e Carolino. Nos últimos três anos,
as exportações nacionais de arroz mais do que triplicaram,
passando de 30.000 para 100.000 toneladas anuais, e hoje
agregaram maior valor, tendo a indústria portuguesa passado

Várias empresas da fileira do arroz vão estar presentes
como expositoras na Agroglobal
sob o "chapéu" da Casa do Arroz
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«Fixar as pessoas
no Interior deve ser
a prioridade
nos próximos QCA»

Que tipo de projetos apoia a Charneca Ribatejana no setor
agrícola?
A agricultura é o setor económico mais importante na nossa
área de intervenção, pelo que temos apoiado projetos para
diversificação da atividade agrícola; transformação de produtos
agrícolas dentro da exploração; instalação de energias renováveis em explorações agrícolas; empresas que prestam serviços
ao setor primário. Também realizámos a Feira de Campo,
um evento de celebração da cultura do mundo rural.
Como será a agricultura do futuro no Ribatejo?
A agricultura na região da Charneca Ribatejana é a atividade
que tem mais tecnologia e conhecimento agregados. A principal tendência vai ser, passo a passo, o abandono das
commodities e a transição para culturas agrícolas que criem
algum valor. E se mantivermos alguma área de commodities
(milho e arroz), a criação de valor tem de ser na parte ambiental. Além da produção por si, temos que tomar conta de
uma parte do nosso território, preservá-lo e mantê-lo com
qualidade.
Que desafios enfrenta o setor do turismo no Ribatejo?

João Empis Falcão, coordenador da Charneca Ribatejana

O Ribatejo tinha uma marca turística com algum poder,
mas agora integrado na Região de Turismo Alentejo/Ribatejo
está a criar-nos algumas dificuldades. Também a cercania do
território ribatejano a Lisboa nos cria algumas dificuldades.
O Turismo é uma área de atividade que devemos pensar e
trabalhar melhor, ver como podemos apoiar e dinamizar os
turismos já existentes e não pensar em apoiar novas grandes
estruturas turísticas.

A Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana
dedica-se desde 1994 à implementação de instrumentos de
política de desenvolvimento rural. João Empis Falcão, coordenador desta associação, fala da necessidade absoluta de fixar
as pessoas nesta região, criando emprego e qualidade de vida.
Quais são os objetivos da Charneca Ribatejana?
Os grandes objetivos da Charneca Ribatejana são fixar as
pessoas na sua área de intervenção e contribuir para que
elas tenham uma qualidade de vida com as mesmas oportunidades e prazeres que têm noutras áreas do território nacional. A Charneca Ribatejana atua nos concelhos da Golegã,
Chamusca, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Salvaterra de
Magos e Coruche.

Que oportunidades devem ser aproveitadas no próximo
QCA (2021-2027)?
Nos próximos QCA deve haver uma consciencialização de
que o Interior não pode ser abandonado, têm que conseguir
fixar as pessoas no seu território. Portugal sofreu uma
brutalidade (com os incêndios de 2017) e uma das grandes
causas é o abandono do Interior. Essa é uma oportunidade
que eu vejo para quem está a gerir estes fundos. Deve darse mais atenção a como se fixam as pessoas no Interior,
criando emprego e qualidade de vida. E ai é onde a Charneca
Ribatejana pode atuar.

Quais as fontes de financiamento da Charneca Ribatejana?
Neste Quadro Comunitário de Apoio (QCA) a Charneca passou
a trabalhar com 3 fundos comunitários de apoio: o Feader
(agrícola), o Feder (economia geral) e o Fundo Social Europeu
(questões sociais).
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Porque vai a Charneca Ribatejana à Agroglobal?
Estaremos na Agroglobal com uma bandeira que é comunicar o que temos para oferecer às pessoas: apoiar os seus
projetos. Dando a conhecer os apoios existentes para que se
interessem, concorreram e usem os dinheiros públicos da
melhor forma possível.

«A principal tendência
vai ser o abandono das commodities
e a transição para culturas agrícolas
que criem algum valor»
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Stihl apresenta novidade mundial
na Agroglobal: motosserra com
injeção eletrónica

consistindo em duas modalidades: aplicação à sementeira
de adubos azotados da gama Humifosfato e Nitrogel, com
e sem um inibidor de nitrificação (N-lock). O objetivo deste
ensaio é testar o efeito do N-lock na otimização dos fertilizantes
azotados com formulação em gel. Por último, será realizado
um terceiro ensaio em milho com os adubos líquidos em gel
da Tecniferti, em comparação com os adubos sólidos convencionais, incorporados ao solo.
«Os nossos adubos líquidos, em forma de gel, atuam na
poupança da água, aumentando a capacidade de retenção
de humidade no solo. Outra tecnologia que desenvolvemos
são os biofilmes, funcionam como uma barreira protetora
nas folhas e nos frutos, formando uma película (filme
biodegradável) que evita a perda de água por transpiração.
Os biofilmes foram criados por nós para os mercados do
Brasil e Marrocos, mas também já estão a ter boa aceitação
em Portugal nas culturas fruteiras, vinha e tomate», afirma
Casimiro Soares, sócio-gerente da Tecniferti. A mais recente
aposta da empresa é a gama de fertilizantes biológicos para
pequenos agricultores e produção doméstica.

Juvenal Martins, gerente da Stihl em Portugal

A primeira motosserra com injeção eletrónica de combustível
vai ser apresentada em estreia mundial na Agroglobal pela
Stihl. Este equipamento permite obter um rendimento
superior de corte, através de um binário superior a mais
baixas rotações, com consumo de combustível equivalente
às motosserras convencionais. Outra das estreias mundiais
da Stihl na Agroglobal será um cortador portátil de pedra
asfalto com travão de disco, para maior segurança dos
operadores.
A Stihl patrocina a Agroglobal pela primeira vez este ano e
estará presente com 2000 m2 de área de exposição. Um dos
atrativos da marca serão as demonstrações do inédito
desporto de escultura em madeira com motosserras. A marca
aproveitará ainda a presença na Agroglobal para realizar um
Encontro Regional Centro com a sua rede de distribuidores.

Casimiro Soares, sócio-gerente da Tecniferti

Sapec Agro expande negócio
ao Brasil, Marrocos e Balcãs

«A Stihl desde que começou a atividade em Portugal, no ano
de 1999, até à presente data, praticamente quadriplicou a
sua faturação. No período pós-crise, a filial portuguesa da
Stihl foi uma das 3 que mais cresceu no mundo, logo depois
da China e do Brasil», revela Juvenal Martins, gerente da Stihl
em Portugal.

A aquisição da Sapec Agro pelo fundo de investimento Bridge
Point, concretizada em Janeiro de 2017, abriu uma janela de
oportunidades ao negócio da Sapec, tendo já permitido a
entrada da empresa em novos mercados: Brasil, Marrocos
e países dos Balcãs. «O investimento da Bridge Point trouxe
uma nova filosofia para o negócio, uma nova dinâmica e os
meios que nos permitem ser mais ambiciosos», afirma Luís
Silva, diretor executivo da Sapec Agro.

Tecniferti realiza 3 campos
de ensaio na Agroglobal
Um dos ensaios, a realizar num campo de tomate indústria,
consiste na aplicação de diferentes modalidade de adubos
líquidos com formulação em gel, das gamas Humifosfato
Plusgel, Nitrogel e Humigel. O segundo ensaio, num campo
de milho, será efetuado em parceria com a Dupont Pionner,

A Sapec Agro é patrocinadora da Agroglobal onde vai estar
com as suas gamas de proteção e nutrição das culturas.
Algumas das novidades que apresenta ao mercado nacional
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são: o inseticida organofosforado Embaixador, o fungicida
Equador (relançamento da s.a. ciprodinil), e os herbicidas
Montana Supra (formulação melhorada do herbicida à base
de glifosato Montana) e Mesopec (herbicida de pós-emergência à base da s.a. mezotriona). A Nutrisapec dará especial
destaque à sua gama de bioestimulantes, nomeadamente os
produtos à base da alga Ascophyllum Nodosum, revela João
Pinto, diretor do negócio de nutrição da Sapec Agro.

A Moneris tem 23 escritórios em Portugal, 300 colaboradores
e mais de 4.000 clientes, incluindo na área agrícola, florestal
e agroindústria. Presta serviços de contabilidade, fiscalidade
e corporate finance (fusões, aquisições, estudos de mercado,
planos de negócio, avaliações, transações). «Ajudamos as
empresas a potencializar o seu negócio, otimizando processos
de gestão, desde a produção no campo à colocação do produto no mercado ( ) temos também um projeto ambicioso no
apoio aos empreendedores de base tecnológica, desenvolvendo e otimizando as suas ideias inovadoras, arranjando
novas formas de os ligar ao mercado e trazendo investidores
nacionais e estrangeiros», explica João Gomes.

Caixa Geral de Depósitos está
fortemente empenhada em
apoiar a agricultura
João Pinto, diretor negócio nutrição Sapec Agro e Luís Silva, diretor
executivo da Sapec Agro

Moneris leva fundos de
investimento à Agroglobal
e ao Pavilhão Agro-Inov
Filipe Ravara, diretor de Agronegócio da CGD

João Gomes, responsável pelo Centro de Competências em
Agricultura na Moneris

A Moneris é um novo patrocinador da Agroglobal e dá nome
ao Pavilhão Agro-Inov Moneris, onde terá um papel muito
ativo no apoio à viabilização de ideias de negócio, apresentadas
no TechStage da feira, e no estabelecimento de contatos
entre as start-ups expositoras e potenciais investidores.
«Estaremos presentes com alguns fundos de investimento
que poderão alavancar o empreendedorismo que se gera à
volta do mercado agrícola», afirma João Gomes, responsável
pelo Centro de Competências em Agricultura na Moneris.
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«A Caixa Geral de Depósitos está fortemente empenhada em
apoiar a agricultura porque é um setor estratégico e estruturante para a economia portuguesa e que está a atrair
investimento internacional», afirma Filipe Ravara, diretor de
Agronegócio da CGD, sublinhando «que os nossos setores
agro só se poderão reforçar, à medida que se vai acrescentando
valor às fileiras e a nossa capacidade produtiva é ampliada
e que aumenta o reconhecimento internacional da qualidade
dos nossos produtos. O que está a acontecer em diversas
fileiras (vinho, azeite, hortícolas, fruto secos) de forma claríssima, onde há cada vez mais procura de oportunidades de
investimento por grandes operadores internacionais».
Filipe Ravara acredita que «a agricultura nacional está
finalmente a conseguir ultrapassar um problema estrutural
que é passar da produção para um marketing e comercialização eficientes dos produtos», antevendo um bom desempenho do setor agrícola a médio e longo prazo, criando condições para que toda a economia se possa desenvolver de
forma sustentada e harmoniosa.
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A CGD fornece crédito ao investimento e operações transacionais (cobranças, pagamentos) e, em estreita ligação com
a companhia de seguros Fidelidade, otimiza soluções conjuntas
de crédito-seguros.

Millennium BCP quer crescer no
financiamento ao setor primário

Miguel Magalhães Duarte, secretário-geral do Millennium BCP

O Millennium BCP concedeu, nos últimos anos, mais de 1000
milhões de euros de crédito ao setor agrícola, que representa
5% da carteira global de crédito deste banco. A agroindústria
(vinho, azeite, tomate, milho) e a fileira florestal são os seus
principais clientes. «A nossa ambição é crescer no
financiamento ao setor primário, porque tem excelentes
empresas e apresenta grande dinamismo no contributo para
o crescimento das exportações e substituição das
importações», afirma Miguel Magalhães Duarte, secretáriogeral do Millennium BCP. A sua confiança no setor primário
é reforçada pela previsível estabilidade da Política Agrícola
Comum após 2020.
«Portugal tem condições únicas para produção agrícola, mas
tem pela frente grandes desafios de modernização das suas
estruturas de produção, de gestão energética e de gestão
hídrica muito mais eficiente e inteligente, o que obrigará a
maior investimento e mais formação por parte dos empresários», acrescenta.
A estratégia do Millennium BCP para o setor agrícola assenta
em 3 pilares: proximidade aos clientes (presença em feiras
agrícolas, nomeadamente a Agroglobal, sessões de divulgação
das medidas do PDR2020 por todo o país); conhecimento e
especialização (parcerias com a Agroges, a CAP e o IFAP permitem decisões de financiamento mais fundamentadas) e
produtos especializados e dirigidos à agricultura (financiamento de projetos de investimento, antecipação de fundos
do PDR2020).
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