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Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e do Desenvolvimento Rural

«Reduzir o cofinanciamento
nacional na PAC
é um objetivo atingível»

A revisão da PAC 2020 estará em debate na Agroglobal,
com a presença de representantes da Comissão Europeia.
É uma oportunidade para sensibilizar Bruxelas
para as especificidades da agricultura portuguesa?
Esse é um trabalho permanente do Governo, particularmente
num momento em que decorrem as negociações da PAC,
nas quais há dois timming, um tem a ver com as questões
estritamente orçamentais, onde o objetivo do Governo é
conseguir um nível de apoio para os agricultores para o
próximo período (2021-2027) não inferior aos apoios atuais
(o que não é tarefa fácil, uma vez que orçamento global da
PAC sofreu cortes muito significativos), com o mínimo acréscimo de esforço financeiro possível do orçamento nacional.

Luís Capoulas Santos diz-se otimista com o futuro da Agricultura e confiante num bom resultado nas negociações da PAC.
O homem que ocupa a pasta da Agricultura há mais tempo
na Democracia portuguesa responde NIM a um próximo
mandato.
Que mensagem vai levar aos agricultores portugueses
na Agroglobal?

Os três objetivos principais estão assegurados: obter um
envelope financeiro idêntico ao atual no I Pilar (a proposta
da CE excede em 160 milhões de euros o envelope atual);
garantir o mesmo nível de pagamentos no POSEI (ajudas
para as regiões ultraperiféricas) e garantir pagamentos no II
Pilar ao nível dos atuais. A proposta da CE já o garante para

Naturalmente uma mensagem de otimismo e de confiança
no futuro, que aliás é a imagem que o próprio setor transmite
e de que a Agroglobal é um bom exemplo. Um setor que se
moderniza, que inova, que olha para o futuro com esperança
e confiança.

4

news
Entrevista

nº 8 setembro 2018

mais uns setores do que outros, levando estes produtos a
concorrer entre si no mercado comunitário em situações
desvantajosas. A posição de Portugal tem sido procurar um
justo ponto de equilíbrio entre a subsidiariedade (capacidade
de adaptarmos melhor as medidas à nossa realidade), fazendoo dentro de um conjunto de regras comuns que garantam
que a PAC continua a ser uma política comum e não uma
política a la carte, renacionalizada ao gosto de cada Estadomembro.

os agricultores, e até o ultrapassa, mas fá-lo em grande parte
à custa do Orçamento nacional (duplicando o esforço de cofinanciamento nacional de 15% para 30%), o que consideramos
inaceitável. Queremos reduzir o esforço de cofinanciamento
nacional, mas sem pôr em causa a manutenção do atual envelope financeiro no II Pilar. Apesar das dificuldades, é um
objetivo atingível. Estão já garantidas (na proposta da CE) as
elegibilidades para o Regadio e a possibilidade da manutenção
de pagamentos diretos, embora não seja uma garantia absoluta, pois podem surgir propostas no sentido da sua redução
ou eliminação.

E na questão do Greening vai haver mudanças?
Qual é a orientação da CE?
A CE propõe a alteração do atual modelo de Greening, embora
mantendo e até ampliando algumas exigências de cariz ambiental, que são aliás a razão de ser para a atribuição das ajudas comunitárias. Os agricultores hoje, ao receberem pagamentos por hectare, recebem pelo seu contributo para o
bem comum que é a Natureza. São os agricultores os verdadeiros guardiões da Natureza. Justifica-se que essa função seja
remunerada. Está a concluir-se que as regras de aplicação
(do Greening) não tem sido fáceis e os ganhos ambientais
terão ficado aquém do expectável. Temos agora de encontrar
fórmulas mais adaptadas a cada situação que concorram
melhor para esse objetivo, mas que sejam inequívocas quanto
ao princípio de que é pelos serviços prestados à Ecologia e
ao Ambiente que as ajudas são atribuídas.

«A PAC não deve ser uma política
a la carte»

Prevê-se que as ajudas que os agricultores portugueses
recebem por hectare se aproximem da média europeia.
Qual o ritmo de convergência proposto?
Satisfaz os interesses nacionais?
Há um conjunto de Estados-membros que se opõem ferozmente a qualquer tipo de convergência, os que têm atualmente os pagamentos médios por hectare mais elevados.
Os outros, nos quais se inclui Portugal, querem que o ritmo
de convergência seja tão amplo quanto possível. A média
europeia neste momento ronda os 260/hectare, Portugal
recebe 200/hectare. Nós temos vindo a defender uma dupla
convergência: interna (dentro de cada Estado-membro, de
forma a que os apoios tendam a harmonizar-se a médio prazo) e externa (entre Estados-membros).

O Programa Nacional de Regadios está em marcha. É esse
o caminho para a agricultura portuguesa?
Sem dúvida. É hoje inequívoco para o mundo inteiro, à exceção de alguns céticos com funções de destaque na cena
mundial, que há alterações climáticas e que terão
consequências maiores, se não conseguirmos mitigá-las e
adaptar-nos. A PAC deve ter medidas que concorram para
essa mitigação e adaptação e uma delas é sem dúvida a
gestão e o armazenamento da água. É nesse sentido que
concebemos o Programa Nacional de Regadios, que está em
execução e queremos que tenha uma segunda fase com o
próximo QCA. Até 2023 teremos 90.000 hectares (com
regadio), com um financiamento de 540 milhões de euros
para um conjunto de obras, grande parte já estão decididas,
e as restantes serão decididas até final de 2018.

A renacionalização da PAC pós-2020 é favorável
para Portugal? O que significa?
Quanto mais os orçamentos nacionais tiverem de contribuir
para o orçamento comunitário maior o grau de renacionalização, mas mais do que isso o que preocupa verdadeiramente é a liberdade que se pretende atribuir a cada Estadomembro na aplicação das políticas agrícolas. Parece muito
sedutor, mas corremos o risco de Estados-membros apoiarem
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Está em discussão a revisão da Diretiva Quadro da Água,
onde podem surgir posições contrárias aos interesses dos
países do Sul da Europa. Como vê esta questão?

máticas e de solos. O caminho mais difícil já foi ultrapassado,
temos hoje know-how, capacidade exportadora, conhecimento e inovação, de que a Agroglobal é um bom exemplo.

Todos estamos de acordo que a água é um recurso escasso
e muito precioso e que tem de ser criteriosamente utilizado.
As alterações climáticas têm tido nos últimos meses alguma
expressão nalguns países do Norte da Europa. O Governo
alemão prepara medidas de apoio contra a seca a favor dos
seus agricultores e a Suécia foi assolada por incêndios este
Verão. Esta realidade é suscetível de fazer mudar de opinião
alguns dos mais céticos e ferozes opositores ao regadio no
passado.

O sr. ministro, que liderou várias vezes a pasta da Agricultura,
imagina-se em mais um mandato num próximo Executivo?
Tenho por princípio de que quem está na política deve ter
sempre como horizonte o dia seguinte. Não há atividade
mais efémera do que a política, o que não significa que esses
momentos por vezes durem mais do que é expectável, de
que sou exemplo. Sou acusado de ser o ministro na Democracia que esteve mais tempo neste lugar. Até Outubro de
2019 estarei aqui a fazer o melhor que posso e a partir dessa
altura, em função da vontade dos portugueses, teremos um
novo Governo para melhor responder aos desafios que se
colocam.

Como vê o futuro da agricultura portuguesa
nos próximos 20 anos?
Vejo com muita esperança e otimismo. Se tomarmos como
ponto de partida a adesão de Portugal à CEE, há menos de
40 anos, a agricultura portuguesa demonstrou ser capaz de
fazer o que 95% dos opinadores da altura diziam ser impossível: integrar-se plenamente na UE, competir com as
agriculturas mais poderosas do mundo e adquirir graus de
especialização de acordo com as nossas condições agrocli-

«A Agricultura nacional tem know-how,
capacidade exportadora e inovação,
de que a Agroglobal é um bom exemplo»
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Miguel Silveira, administrador da Altri Florestal

Altri compra posição
da EDP Bioelétrica
e reforça negócio
das renováveis

um programa de melhoramento genético no eucalipto com
mais de 60 anos, para encontrar a melhor planta para o
melhor local, e trabalhamos muito na eficiência das operações
de Silvicultura e na redução de risco, nomeadamente de
incêndio.
Como vê o investimento futuro na floresta de eucalipto,
face à legislação atual, que proíbe a plantação
de novas áreas?

A Altri patrocina a Agroglobal e vai à feira partilhar conhecimento com os produtores florestais e agricultores. «A sustentabilidade da produção é uma preocupação central da Altri»,
garante Miguel Silveira, administrador da Altri Florestal.

Olhamos para a legislação com grande preocupação, achamos
que num país que tem 3 milhões de hectares de matos e terrenos incultos, há espaço para todas as espécies florestais.
Mas é também um desafio. Nas áreas que já temos procuramos aumentar a produtividade, o que nos deve dar a garantia de sustentabilidade no abastecimento de matériaprima. Por outro lado, todos os produtores nacionais de eucalipto têm a certeza que a sua matéria-prima está vendida
à partida. A Altri partilha o seu conhecimento de gestão da
floresta com os produtores e um dos locais dessa partilha é
a Agroglobal, onde também aprendemos sempre muito com
empresários agrícolas.

Quantos hectares de floresta detém o grupo Altri?
Quais os desafios da produção florestal?
O grupo Altri gere 82 mil hectares de floresta (eucalipto,
sobreiro e pinheiro bravo) de Norte a Sul do país. A sustentabilidade da produção é uma preocupação central da Altri,
pelo que as nossas matas são certificadas com os protocolos
FSC e PEFC. O grande desafio é ter uma produtividade maior,
com base nas melhores técnicas de Silvicultura, para isso
trabalhamos com os melhores especialistas e com as Universidades. Um dos projetos que concluímos recentemente
foi o Identiflor, que procurou identificar as melhores plantas
para resistir às alterações climáticas e às pragas e doenças,
que estão a retirar produtividade às nossas matas. Temos

Na Agroglobal haverá um debate sobre Floresta Global.
A Altri participa?
O debate que vamos realizar na Agroglobal, com a Celpa e
a UNAC, no dia 7 de Setembro à tarde, leva temas úteis para
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os empresários agrícolas e florestais. Pensamos que as novas
técnicas e abordagens às operações florestais que vamos
apresentar neste seminário poderão ser interessantes para
aprendizagem e aplicação nas explorações florestais.

de sustentabilidade. Temos uma aposta muito grande nas
energias renováveis. Adquirimos recentemente 50% da EDP
Bioelétrica, passando a deter a totalidade do capital da empresa, e obtivemos a aprovação de licenças para construção de
duas novas centrais de biomassa, de 30 MW cada uma, uma
delas já em construção. Teremos em breve uma capacidade
instalada acima de 100 MW para produção de energia a
partir de fontes sustentáveis e renováveis.

Que atividades levará a Altri à Agroglobal?
Além da presença institucional, no stand da Celpa, situado
ao lado do ensaio de eucalipto regado, vamos levar dois
novos equipamentos florestais: uma alfaia para aproveitamento de cepos e uma máquina de plantação, acoplada
a uma giratória, que prepara o terreno, planta, aduba, rega
e poderá também aplicar gel hidroabsorvante no terreno.

Em Julho passado assinámos um protocolo com a Câmara
Municipal de Góis e a associação de produtores florestais
deste concelho para criar um parque florestal de recolha de
biomassa. É uma ajuda à limpeza e controlo da vegetação e
ao aproveitamento dos resíduos florestais, minimizando o
risco de incêndio. Sendo nosso objetivo replicar este modelo com outras Camaras Municipais onde tecnicamente
e logisticamente se justifique

A produção de energias renováveis de base florestal é outra
vertente de negócio da Altri
A Altri tem investido muito na utilização de biomassa residual
florestal para produção de energia, no âmbito da sua estratégia
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Maria João Botelho, coordenadora da APRODER

APRODER leva Projeto
Tejo à Agroglobal

transformação e comercialização, como adegas e lagares ou
a criação de unidades de agroturismo e pequenos comércios
na exploração agrícola. Nos pequenos investimentos na exploração agrícola (aquisição de tratores e máquinas agrícolas,
por exemplo) apoiamos projetos até um montante de 40.000.
Também apoiamos os circuitos curtos de venda e os mercados
locais, favorecendo a proximidade entre o agricultor e o
consumidor, bem como os produtos tradicionais (DOP; IGP;
ETG). Por fim, temos apoiado projetos de renovação de aldeias, com algumas autarquias da região.

Maria João Botelho, coordenadora da APRODER, resume em
poucas palavras o desafio deste Grupo de Ação Local nos
concelhos de Azambuja, Cartaxo, Rio Maior e Santarém:
contribuir para o aumento do rendimento dos agricultores,
pequenos e grandes, para que tenham uma boa qualidade
de vida no território.

Quais os principais desafios do território onde se insere a
APRODER?

O que vai a APRODER apresentar na Agroglobal?
Começa por ser a agricultura ligada ao Tejo, uma de maior
dimensão e outra de escala mais reduzida, à medida que caminhamos para a zona de serra. Pretendemos ter uma agricultura próspera, que vá ao encontro dos desafios da atualidade em termos da qualidade dos produtos, do respeito pela
saúde pública e que permita aos agricultores ter uma boa
qualidade de vida aqui neste território, que tem produtos de
grande qualidade e distintivos, como são o vinho, o azeite,
o cavalo e o touro. Mais recentemente, as plantas ornamentais
e aromáticas, e novas formas de trabalhar, como por exemplo,
o modo de produção biológico. No caso do Projeto Tejo, ao
reter a água no rio, estaremos a contribuir para o aumento
da produtividade agrícola e na melhoria da qualidade de vida
das populações. O nosso principal desafio é que o Desenvolvimento Rural de faça de uma forma articulada e seja um
desenvolvimento sustentável.

A APRODER vai estar na Agroglobal para apresentar os
financiamentos que tem para a agricultura local, o apoio a
pequenas empresas e à criação de emprego, bem como o
Projeto Tejo, que estamos a desenvolver em parceria com
outros Grupos de Ação Local da região, para criar um conjunto
de açudes ao longo do Tejo, que vão ajudar os agricultores
nos períodos de seca, retendo a água no Tejo, e tornando
possível a navegabilidade do rio em novas zonas, estimulando
o turismo.
Que tipo de projetos agrícolas apoia a APRODER?
Apoiamos diversos projetos na área agrícola, para investimentos até 200.000 , o apoio é dado a fundo perdido e
vai até 50% do montante investido. Podem ser unidades de
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Instituto Superior de Agronomia
leva investigação à Agroglobal

Siva apresenta VW Amarok
de 258 cv na Agroglobal

António Mexia, professor catedrático do ISA

João Carillho, diretor de Marketing da Volkswaven Veículos Comerciais

O Instituto Superior de Agronomia (ISA) vai estar presente
com um stand na Agroglobal onde apresentará a sua oferta
formativa, bem como alguns projetos de investigação em
Viticultura, Floresta e Cereais. Um dos seus projetos pioneiros
na vinha é o uso da técnica da confusão sexual para combate
à cochonilha algodão, revela António Mexia, professor catedrático do ISA e membro do Conselho de Escola do ISA. O
Instituto também levará à feira investigação na área da Agricultura de Precisão aplicada à vinha, como o uso de sensores,
drones e até de um robot que deteta o estado de desenvolvimento das videiras, carências hídricas das plantas, etc.

O modelo Amarok da Volkswagen com a nova especificação
do motor V6 de 258 cv vai ser apresentado na Agroglobal. «É
o carro mais potente do segmento e também com maior binário, mostrando toda a sua performance em terrenos muito
inclinados», explica João Carillho, diretor de Marketing da
Volkswaven Veículos Comerciais.

No tema da Fitossanidade da Floresta estará em destaque um
projeto de investigação sobre uma nova praga, o Leptoglossus
occidentalis, também conhecida por sugador de pinhas, um
percevejo que se pensa estar na origem da quebra de produção
de pinhão em Portugal. Na área da pós-colheita de cereais,
onde o ISA tem grande capacidade de pesquisa, apresentará
um óleo essencial para controlo de fungos em cereais armazenados, produto que desenvolveu e patenteou.
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Os visitantes da Agroglobal vão poder conduzir o novo modelo
VW no espaço Amarok Experience, situado à entrada da
feira. Esta experiência de condução consiste num percurso de
4 obstáculos, incluindo inclinações laterias de 50º e descidas
a pique de 4 m, onde os condutores mais destemidos vão
poder testar a capacidade da viatura.
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PROGRAMAS DOS AUDITÓRIOS

Auditório Armando Sevinate Pinto
Portugal Rural 2030 | Coesão - o desafio
10:45 Boas vindas - António Vieira Monteiro (Presidente da Comissão Executiva do Banco Santander)
11:00 Apresentação - Daniel Traça (Dean, Nova School of Business & Economics)
11:20 Painel de debate
Eduardo Oliveira e Sousa (Presidente da Direção da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP))
António Gonçalves Ferreira (Presidente da Direcção UNAC  União da Floresta Mediterrânica)
Daniel Traça (Dean, Nova School of Business & Economics)
João Duque (Presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão)
António Vieira Monteiro (Presidente da Comissão Executiva do Banco Santander)
Moderador: António Perez Metelo
12:45 Distinções - Banco Santander e Consulai, Agricultura Mais Forte

Desenvolvimento Agro-Sustentável: Portugal-Angola
15:00 Sessão de abertura - Professor Teixeira dos Santos (Presidente da Comissão Executiva do EuroBic)
15:15 Painel agropecuária
Moderador: António Costa
Participantes: José Carlos Lopes da Silva Bettencourt (Diretor Nacional da Agricultura)
Diamantino Caçador (Grupo Euroeste), Bruno Xavier de Pina (PLMJ Advogados)
16:15 Painel produção e mecanização agrícola
Moderador: António Costa
Participantes: José Alexandre Silva (Fazenda Santo António)
Carlos Alves (Fazenda Agrocaconda), João Macedo (Fazenda Agrolider), Afonso Antas Miguel (Fazenda Ninho Mbave)
17:15 Sessão encerramento

Auditório Companhia das Lezírias
Agricultura de precisão | Um imperativo para a competitividade do sector
10:00 Boas Vindas | Sessão de abertura
Miguel Freitas - Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural
10:15 Caminhos para a adoção da agricultura de precisão
Ricardo Braga (Prof. Auxiliar do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa)
10:30 Agricultura de Precisão, a experiência na Argentina
Mário Bragachini (Ing. Agr. M. Sc. - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Argentina) *
11:00 Agricultura de Precisão aplicada ao campo
Francisco Javier Jiménez Gutiérrez (Ingeniero Técnico Agrícola - Serfica, S.L. - Espanha)
11:15 Período de debate
C omentadores convidados: João Coimbra, José Rafael, Gustavo Caetano, Abílio Pereira, Mário Antunes,
António Simões, Rui Veríssimo, João Banza, Pedro Guiomar, Francisco Morell
12:15 Novas soluções aplicadas à Agricultura de Precisão
Convidados: Alberto Ojembarrena (Corteva), Casimiro Soares (Tecniferti), Daniel Ribeiro (Hidrosoph),
Henrique Chia (CAMSO), João Lopes (Forte), Ricardo Teixeira (Herculano)
12:50 Apresentação sumária das atividades previstas para o período da tarde

Frutos de Casca Rija | Uma excelente oportunidade
14:30 Boas vindas e breve enquadramento - João Pedro Oliveira (Consulai)
14:40 Novos sistemas de produção de amêndoa - Andrés Salvador (CBH)
15:00 Produção de nozes - Federico López Larrinaga (Nogaltec)
15:20 Oportunidades de mercado - Antonio Pérez Amaya (Bioterra-Pasat)
15:40 Mesa Redonda com investidores
Moderador: Pedro Santos (Consulai)
Tiago Costa (Sogepoc), Filipe Rosa (Veracruz), Miguel Matos Chaves (Migdalo), João Braga (Casa do Carvalhal),
Daniel Montes (Trevo)
* A confirmar

AUDITÓRIO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIOS CHARNECA RIBATEJANA
Inovação e Sustentabilidade na Cultura do Arroz 10h
CELPA - Projeto Melhor Eucalipto 15h
ANEFA - Prestadores de Serviços ao Setor Agroflorestal 16h30
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«Uma Agroglobal maior que nunca, onde os negócios acontecem e a Agricultura se afirma como um dínamo
da economia nacional», Joaquim Pedro Torres, Agroglobal
Auditório Armando Sevinate Pinto
Tendências, riscos e oportunidades para a Agricultura Portuguesa no mundo actual
10:00 Intervenção: Dr. Paulo Portas
Moderador: Eng.º Luís Vasconcellos e Souza
Comentadores: Dr.ª Gabriela Ventura, Dr. Pedro Ferraz da Costa
12:30 Encerramento

Investimento no Setor | Uma análise crítica
14:30 Investimento e criação de valor - Pedro Santos (CONSULAI)
14:45 Financiamento bancário e garantia mútua - Carlos Oliveira (AGROGARANTE)
15:00 Ponto de situação do PDR2020 - Gabriela Freitas (PDR2020)
15:30 Mesa Redonda
Moderador: Camilo Lourenço (Jornalista)
Participantes: Arlindo Cunha, António Serrano, Luís Folque, Luís Vasconcelos e Souza, Luís Bulhão Martins
17:00 Final dos trabalhos

Auditório Companhia das Lezírias
Batata de Indústria - Tendências e Desafios
09:30 Receção de participantes
10:30 Abertura  António Gomes (Presidente da Direção da Porbatata)
11:00 Mesa redonda
Moderador: João Pereira (Terra Projectos)
Participantes: Rodrigo Vinagre (Produzir para indústria - Torriba), Luísa Cruz (Tendências e desafios  SIA),
Mário Filipe (A Saloinha), António Saramaga (D.P.A.)
11:00 Pausa para café
11:20 Mecanização - Sistemas de separadores de desperdícios na colheita da batata
Konrad Broxtermann (Grimme)
11.30 Sanidade Vegetal
Eleutério Malaga (Soluções Syngenta para Alternaria)
Tiago Petulante (Sapec - Mildio)
José María García (Servagronis/FMC Soluções para Alternaria)
12.00 Encerramento e perguntas finais

2030 Fresh workshop internacionalização
14:00 Sessão de abertura
Gonçalo Santos Andrade (Sr. Presidente da Portugal Fresh)
Licínio Pina (Sr. Presidente do Crédito Agrícola)
Luís Medeiros Vieira (Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação)*
14:20 Casos de sucesso no sector das frutas e legumes
Moderador: José António Canha (Portugal Fresh)
A importância da marca na valorização da uva de mesa - Diogo Silvestre Ferreira (Vale da Rosa)
Perspectivas e tendências de mercado no sector dos pequenos frutos - António Nunes (Driscolls)
A internacionalização da Vitacress - José Fradeira (Vitacress)
O papel do Crédito Agricola no apoio ao negócio internacional - Rui Garcia
15:40 A Fruit Attraction e o mercado mundial de F&L
Moderador: Iara Martins (AICEP)
Fruit Attraction - 10.ª edição - Maria Martinéz (IFEMA)
Tendências de mercado: 4,8 Trillion euros de compras mundiais de F&L em 2030- Rocío Sánchez (MINT)
A experiência da participação da Portugal Fresh nos principais ecrtames internacionais - Gonçalo Santos A ndrade
O papel do LIDL nas exportações das frutas e legumes - Bruno Pereira (Administrador de compras do LIDL)
17:15 Sessão de encerramento
Sr. Presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade
Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias
* A confirmar
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«A Agroglobal é um fórum de partilha de Conhecimento e uma montra viva de Inovação», Manuel Paim, Agroglobal
Auditório Armando Sevinate Pinto
O regadio em Portugal: que futuro?
Moderação: Francisco Gomes da Silva (AGRO.GES)
10:00 Intervenção de abertura - Dr. Luís Amado (Presidente do Conselho de Administração da EDP)*
10:30 Projeto Mais Tejo: um novo olhar sobre o Rio Tejo - Eng. Jorge Froes (Planos Essenciais)
10:50 O Programa Nacional de Regadios: o que é e o que virá depois - Eng. Gonçalo Leal
(Gabinete do Ministro da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural)
11:10 A Barragem do Alvito: armazenar para melhor gerir - Eng. Pedro Serra (Consultor)
11:30 Eficiência energética: base para um regadio competitivo - Eng. Jorge Leal
(Sub-diretor de serviços de Energia da EDP)
11:50 A reutilização da água para irrigação na agricultura: novas regras europeias, objetivos e medidas
Dra. Catarina Pinto Correia (Sócia da VdA - Vieira de Almeida & Associados)
12:10 O compromisso do Millennium com a agricultura e com o regadio - Dr. Vasco Cunha (Millennium bcp)
12:30 Debate

Revisão da PAC 2020  Que valor acrescentado para os agricultores Europeus?
14:30 Boas vindas - Pedro Torres (AGROGLOBAL)
N ota de abertura - Eduardo Diniz (Diretor-Geral, Ministério da Agricultura, Portugal)
14:45 Intervenção de enquadramento - Jerzy Plewa (Diretor-Geral, DG AGRI, Comissão Europeia)
15:10 Painel da sessão
Valérie Metrich-Hecquet (Diretora-Geral, Ministério da Agricultura, França), German Jeub (Diretor-Geral, Ministério da
Agricultura, Alemanha), Fernando Miranda Sotillos (Secretário-Geral, Ministério da Agricultura, Espanha)
16:20 Debate
Moderador: Luís Bulhão Martins (Produtor e dirigente de associações agrícolas)
17:15 Sessão de encerramento
Luís Capoulas Santos (Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Portugal), Luís Planas Puchades (Ministro
da Agricultura, Pescas e Alimentação, Espanha)*

Auditório Companhia das Lezírias
Oliva l Português | Uma referência mundial
10:30 Boas vindas (Olivum)

Painel 1 - Um Olival moderno e rentável
10:35 Enquadramento - Álvaro Labella (Olivum)
10:45 Mesa Redonda
Moderador: Álvaro Labella (Olivum)
Participantes: Manuel Cera (Todolivo), João Vitor Mendes (Quinta do Juncal), Vasco Cortes Martins (Elaia - Sovena)

Painel 2 - Azeite com mercado
11:45 Enquadramento - Pedro Falcato (Consulai)
12:00 Mesa Redonda
Moderador: José Maria Falcão (AIFO) | Participantes: Mariana Matos (Casa do Azeite),
Gonçalo Morais Tristão (CEPAAL), José Mateus Ginó (Fundação Eugénio de Almeida)
13:00 Final dos trabalhos (Consulai)

A Floresta Global
14:30 Sessão de Abertura - Carlos Vieira (CELPA), António Gonçalves Ferreira (UNAC)
14:35 Painel 1 - Novas Técnicas e Modelos de Gestão Agroflorestal
Moderador: Marta Souto Barreiros (CELPA)
Joana Paulo (ISA), Josep Crous Duran (ISA), Henk Feith (Altri Florestal), José Manuel Rafael (Navigator Forest Portugal),
Mário de Carvalho (Universidade de Évora - ICAAM), Paulo Américo (Amorim Florestal)
16:15 Intervalo
16:30 Painel 2 - Inovação Territorial: Gestão 3.0 a Norte e Sul
Moderador: Ana Suspiro (Observador)
Henrique Pereira dos Santos (MONTIS), Rui Igreja (UNAC), José Miguel Cardoso Pereira (ISA)
Sessão de encerramento - Intervenção do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural
* A confirmar
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