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Editorial

Inovação, tecnologia
e conhecimento

Pedro Cunha Serra, tendo como moderador o Prof. Francisco
Taveira Pinto e como comentadores o Eng.º António Eira
Leitão, o Prof. Francisco Gomes da Silva, o Prof. Francisco
Nunes Correia e o Eng.º João Coimbra.

O mundo agrícola reúne-se de novo em Valada do Ribatejo,
de 7 a 9 de Setembro, para conhecer o que de mais moderno
se pratica na agricultura portuguesa.

No dia 9 de setembro, os debates estão a cargo da Consulai.
Durante a manhã, o tema em foco é Inovação na Agricultura:
Financiamento e Casos de Sucesso, com duas mesas
redondas: Instrumentos de financiamento da inovação e
Casos de sucesso de inovação na agricultura. À tarde são
analisados Os desafios da agricultura nos próximos 15 anos,
nomeadamente na perspetiva da geopolítica e da sustentabilidade.

O Pavilhão AgroInov é motivo de renovado interesse para
todos quantos desejam conhecer técnicas e ferramentas de
Agricultura de Precisão!
O espaço para debates apresenta um programa rico em
conteúdos e temas que interessam ao setor agroflorestal,
com oradores de renome, nacionais e internacionais.

Entretanto, os campos da Agroglobal tomam forma para
receber milhares de visitantes.

Valorizar as Grandes Culturas é o tema da conferência
organizada pela revista Vida Rural, a 7 de setembro, onde
estarão em perspetiva os desafios e as oportunidades para
os empresários agrícolas num contexto de mudança, com
novas culturas a ganhar força no tecido produtivo.
Politica da Água: Constrangimentos e Oportunidades é o
tema da manhã do dia 8 de setembro, com a organização da
ANPROMIS. A intervenção principal será proferida pelo Eng.º

Contamos consigo na Agroglobal 2016!
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AgroInov - montra
tecnológica interativa
A Agroglobal continua a apostar na divulgação da tecnologia ao serviço da Agricultura. No Pavilhão AgroInov os
visitantes vão poder ver e experimentar algumas das tecnologias mais avançadas que apoiam o quotidiano da
atividade agrícola, entre as quais: técnicas de biotecnologia aplicadas à produção animal; sensores óticos NDVI
(índice de vegetação, calculado com base na quantidade
de radiação refletida); cartas de nutrientes de solo a partir do levantamento geoelétrico e da amostragem inteligente georreferenciada do solo; centros de monitorização
de atividade aplicados à agricultura, floresta e pecuária
e sistemas de rega VRI (Rega de Taxa Variável, uma tecnologia que permite adaptar a aplicação da água em
função das necessidades das diferentes manchas de solo
da parcela). Numa visão futurista, serão apresentadas
duas plataformas robóticas para monitorização de vinhas
de encosta e realização de operações na vinha, como
pulverização de precisão, poda e colheita.

Francisco Torres, membro da organização da Agroglobal
apresenta o AgroInov
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Notícias Agroglobal
Rega de Taxa Variável

Carta de nutrientes de solo com levantamento geoelétrico
e amostragem inteligente georreferenciada | Robot para
monitorização de vinhas de encosta
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Eu vou à Agroglobal porque
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João Ferreira Lima, Direção de Luís Filipe Costa, Diretor de
Risco de Crédito, Crédito
Marketing, Santander Totta
Agrícola
tv
tv

«A Agroglobal é um evento com uma forte componente
dinâmica, com operações em tempo real. Interessa-nos
estar atualizados sobre o que se passa no setor para
maior rigor nas propostas de financiamento que nos são
apresentadas»

Luís Albuquerque, Gestor
Produto Sementes, Agrovete

«A participação do Santander Totta na Agroglobal insere-se
numa estratégia de aproximação às empresas, nomeadamente em setores estratégicos para a economia nacional
como é a Agricultura»

Irina Domingos, Departamento
Gestão de Resíduos, TerraFertil

tv

«A nossa estratégia de incorporação de mais conhecimento científico e experimentação nos cereais é a mensagem que queremos transmitir na Agroglobal»

Sofia Tavares, Diretora
Eficiência Energética
Empresas, EDP Comercial

«Vamos desde a primeira edição à Agroglobal, é uma
referência no setor profissional agrícola, pela qualidade
da organização, das conferências e mostra de inovação
tecnológica. É um evento a não perder»

Sérgio Grou, sócio-gerente,
Grou & Grou
tv

tv

«Vamos à Agroglobal desde a primeira edição, e este
ano pela primeira vez como patrocinadores. Acreditamos
no conceito desta feira»
«A Agroglobal é uma oportunidade para dar uma cara
à EDP Comercial junto do setor agrícola, conhecer os
últimos desenvolvimentos e desafios nesta área e escutar
as preocupações dos agricultores com o tema da Energia»
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«Agricultura e Ambiente
devem andar
de mãos dadas»

Entrevista
A Companhia das Lezírias gere 18.000 hectares de
terrenos agrícolas e florestais no Ribatejo. Quais as suas
atividades âncora?
A área da Companhia divide-se entre a Charneca do
Infantado (11.700 hectares) e a Lezíria Grande de Vila
Franca de Xira (6.300 hectares). A produção de arroz é
uma das nossas atividades mais importantes, embora a
produção de vinho e azeite tenha superado nos dois
últimos exercícios a produção de arroz. Além disso, temos
as componentes florestal, pecuária e agrícola (milho,
etc). Outras atividades emblemáticas, mas com menores
resultados económicos, são a produção equina própria
e gestão da Coudelaria de Alter (criação de cavalo
Lusitano), desde Agosto de 2013.
A Companhia assumiu o Compromisso ABC 2020. O que é?
O Compromisso ABC é um acrónimo de mais Ambiente,
mais Biodiversidade e menos Carbono e baseia-se num
compromisso assumido internamente na Companhia na
área vitivinícola até 2020. Visa maior eficiência na
produção, menor utilização de recursos naturais e mais
respeito pelo meio ambiente, que já são marcas muito
relevantes da Companhia.

No ano em que a Companhia das Lezírias comemora
180 anos, António Saraiva, presidente desta empresa
pública, assume como prioridades a promoção de uma
agricultura profissional, competitiva e amiga do
Ambiente.

A Companhia das Lezírias vai à Agroglobal. Qual a sua
opinião sobre a feira?
A Companhia das Lezírias associa-se novamente à
Agroglobal porque é uma feira representativa da
agricultura da região, a qual pretendemos promover. É
um certame inovador, com objetivos muito claros, com
um modo de funcionamento e horários adequados e
com capacidade de atrair agricultores e empresas do
setor de todo o país. Deixo uma nota de agradecimento
aos organizadores da Agroglobal, pelo excelente trabalho
que têm realizado.
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«A Coruja-das-torres é uma mensageira
muito útil na nossa comunicação»
A imagem da marca de vinho Tyto alba é inspirada na
coruja branca do Harry Potter. Conte-nos a história
O desenvolvimento da nossa marca Tyto alba foi inspirado
na Coruja-das-torres ou Coruja Branca, cujo nome
científico é Tyto alba, celebrizada na saga Harry Potter.
Temos a sorte de albergar na Lezíria e também na
Charneca, embora em menor quantidade, uma das
maiores populações mundiais de Corujas-das-torres. Nos
meses de Verão conseguimos ver largas centenas de
corujas na Lezíria Sul e também voam até aqui à Charneca,

Entrevista

ajudando o nosso enólogo a proteger as vinhas de algumas pragas. A Coruja-das-torres é uma mensageira muito
útil na nossa comunicação, ajuda a contar um pouco da
história da Companhia, que se orgulha de praticar uma
agricultura muito respeitadora do ambiente e com valores
muito atuais da Sociedade. Estudamos a espécie em
parceria com a Universidade de Évora há vários anos.

«Uma nota de agradecimento aos
organizadores da Agroglobal, pelo
excelente trabalho que têm realizado»
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Quais as prioridades para o futuro da Companhia?
A Companhia pretende continuar a ser um local de
referência, experimentação e aprimoramento das novas
técnicas e tecnologias agrícolas. Por outro lado, queremos
investir mais no conhecimento e preservação dos recursos
naturais. Agricultura e Ambiente devem andar de mãos
dadas e é isso que praticamos há muitos anos. Continuaremos a promover uma agricultura profissional e competitiva, também em benefício dos rendeiros que usam as
terras da Companhia (5700 hectares arrendados). As
relações com os nossos rendeiros são extraordinárias e é
assim que as queremos manter no futuro.
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«Produzir azeite
de 1ª qualidade
a um preço imbatível»

Entrevista
à água do Alqueva e motivada pelo aumento do consumo
mundial de azeite. Detemos 600 hectares de olival em
sebe, num total de 1,2 milhão de oliveiras (1666 árvores/ha) e 8 milhões de kg de azeitona/ano. Recorrendo
também a azeitona comprada na região, produzimos
quase 2 milhões de kg de azeite virgem extra/ano.

«O Chile está interessado em comprar
azeite português de 1ª qualidade para
embalar e vender nos EUA»

Quais as variedades de azeitona dos olivais da HMG?
Temos 3 variedades principais por esta ordem de
importância: Arbequina, Arbosana e Coroneki. Além
disso, contamos ainda com olivais tradicioanais de
Cordovil de Serpa e Galega. O nosso objetivo é produzir
2000 kg de azeite por hectare.
A Herdade Maria da Guarda, em Serpa, é hoje um dos
principais investidores nacionais no setor do olival
e azeite. João Cortez de Lobão, sócio-gerente da
empresa, herdou as terras e deu continuidade à
tradição agrícola da família, deixando para trás uma
carreira bem suce-dida na alta finança.

A Herdade Maria da Guarda vai à Agroglobal? Qual a
sua opinião sobre este certame?
A Herdade Maria da Guarda vai desde a 1ª edição à
Agroglobal. É uma feira profissional, de referência nacional e internacional, que consegue congregar os melhores
empresários do setor agrícola, a montante e a jusante,
que ao cruzar experiências e trocar conhecimentos,
edição após edição, conseguem criar valor num setor
fundamental para a economia portuguesa.
Qual a produção anual de azeite da HMG?
A Herdade Maria da Guarda (HMG) iniciou o investimento
no olival de regadio e no lagar em 2015, devido ao acesso
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Qual a estratégia da HMG para valorização do azeite?
É uma estratégia muito simples: produzir muito azeite
de 1ª qualidade, a um preço imbatível para vender a
embaladores, sobretudo italianos, que revendem no
mercado internacional. A nossa marca O Lagaretta, da
qual vendemos poucas garrafas por ano, resultou da
inspiração numa pedra lagareta, que era a base de um
lagar romano que existiu aqui na propriedade há 2.000
anos. Não deixa de ser curiosa a repetição da História.
Os italianos vêm agora a Portugal comprar azeite de 1ª
qualidade para embalar e vender pelo mundo inteiro,
tal como no tempo do Império Romano, as elites de
Roma preferiam o azeite da Lusitânia, por ser um azeite
melhor, mais saboroso, para uso na alimentação.
Quais os novos mercados-alvo da HMG?
Os mercados italianos e espanhol representam quase
100% das nossas exportações, mas olhamos para o Chile
com muito interesse. Temos recebido visitas de compradores chilenos, que têm fácil acesso ao mercado norteamericano, onde o consumo de azeite está em franco
crescimento. Fruto do acordo NAFTA-Acordo de Livre

Entrevista
Comércio da América do Norte, alguns países da América
Latina têm canais abertos para os EUA e Canadá, desde
os anos 90. O Chile está interessado em comprar azeite
português de 1ª qualidade para embalar e vender na
América do Norte.

«O nosso objetivo é produzir 2000 kg
de azeite por hectare»
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Perspetivas de evolução do mercado global do azeite
e oportunidades para o azeite português?
Acreditamos que o consumo de azeite vai aumentar
bastante nos próximos 30 a 40 anos e temos claramente
a ideia de que o mercado norte-americano vai liderar
esse crescimento em volume e valor. O consumo anual
de azeite nos EUA é de 350 milhões kg azeite/ano e facilmente poderá crescer 20% a 30% nos próximos anos.
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«Estamos focados
em soluções para
internacionalização
das empresas»

Entrevista

Que novas competências tem a CAL, desde a sua
reformulação em 2013?
Com a alteração de estatutos em 2013, passamos a
prestar um apoio mais direto e aconselhamento técnico
às empresas no seu processo de internacionalização e
exportação. No âmbito do Programa de Internacionalização de Agronegócios CPLP, vocacionado para as
PME, realizamos missões empresarias e de prospeção
de mercado para dar a conhecer as oportunidades de
negócio nestes países. Através das suas delegações, a
CAL está presente em todos os países da CPLP, dispondo
de uma rede de contatos com governos provinciais,
banca, advogados, etc. A CAL é uma entidade acreditada
no âmbito do Portugal 2020.
Dê exemplos de negócios concretos alavancados pela
CAL?
A Mendes e Gonçalves (marca Paladin), a Cachapuz ou
a Cooperativa de Favaios são algumas das empresas que
iniciaram o processo de exportação para a CPLP através
da CAL.

Jorge Santos, presidente da Câmara Agrícola Lusófona
(CAL), defende maior agressividade das PME portuguesas na abordagem aos mercados lusófonos e aconselha
os investidores a ter uma representação local.

A CAL vai à Agroglobal? Qual a sua opinião sobre a
feira?
É um evento de referência onde estão presentes as maiores
e melhores empresas do setor agroalimentar e que tem
assumido protagonismo crescente. Faz todo o sentido a
CAL participar, face aos objetivos da nossa estrutura.

Quais são os novos caminhos face à situação precária
da economia angolana e da instabilidade em
Moçambique?
Os empresários portugueses não devem desistir dos
investimentos realizados em Angola e Moçambique.
Angola é um gigante com muitas oportunidades e apesar
do atual contexto limitativo  a falta de divisas - as empresas portuguesas precisam deste mercado. Portugal tem
uma quota de exportação de quase 50% no setor agroalimentar em Angola. É importante ter uma posição local
nestes mercados, se não o fizermos outros países o
farão.

Quem é a Câmara Agrícola Lusófona?
É uma organização sem fins lucrativos, que nasceu em
1999 da vontade de um conjunto de empresários e
dirigentes associativos que tinham ambições relativamente a Africa e criaram um organismo de cúpula para
representar os seus interesses no espaço da lusofonia.
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«A posição de Portugal
ainda é pouco expressiva, diria
mesmo envergonhada, no comércio
bilateral com a CPLP»

Entrevista
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No caso de Moçambique quais os setores mais
interessantes para investir?
Os cereais e as oleaginosas são setores estratégicos, tal
como o hortofrutícola. A pecuária também é interessante,
pois Moçambique é deficitário em carne de frango, porco
e bovino. Mas também há oportunidades para empresas
de máquinas e equipamentos agrícolas, na indústria de
carnes e das rações, na moagem, etc. Mas quem vai para
África tem de ser um corredor de fundo e ir com a mente
aberta para aceitar as regras locais. Os casos de insucesso
que ocorrem têm a ver com a falta de conhecimento do
mercado local ou com uma abordagem demasiado
agressiva ou protecionista.
As oportunidades no Brasil são de internacionalização
ou de exportação?
É um mercado muito apetecível para a exportação de
produtos portugueses, há casos de sucesso no azeite
(Portugal é líder de vendas no Brasil), no queijo, no vinho,
nos transformados de carne, compostas e bebidas
espirituosas.

«Angola é um gigante com muitas
oportunidades, apesar da atual falta de
divisas»
É interessante investir em São Tomé e Príncipe e em
Cabo Verde?
Cabo Verde tem limitações de água para a produção
agrícola, mas é interessante para exportação, devido à
proximidade e regularidade de linhas aéreas e marítimas
entre Portugal e Cabo Verde. O país pode servir de placa
giratória para fixação de empresas da área comercial e
da indústria transformadora. O risco cambial é baixo, tal
como na Guiné Bissau.
São Tomé tem 200 mil habitantes e é um mercado mais
longínquo, mas também pode ser importante no comércio
bilateral, pela sua posição geográfica estratégica.
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Disperse
Ultra- adjuvante
de máxima
performance

UBYFOL é uma das principais empresas no Brasil de
Fertilizantes Especiais, focada em tecnologia de aplicação.
Atua em todo o território brasileiro, bem como na
América Latina, África e Europa. UBYFOL é a atual líder
no mercado de cana de açúcar no Brasil, e também tem
na sua carteira alguns dos maiores produtores de soja
do país. Recentemente a UBYFOL revolucionou o mercado
com o lançamento do adjuvante Disperse Ultra.
Com a alta procura de produção, o adjuvante Disperse
Ultra traz o conceito de produzir com sustentabilidade.
O aumento do uso de produtos fitofarmacêuticos é uma
realidade, e um dos grandes obstáculos é garantir a sua
eficácia, aplicando a quantidade necessária, de forma
económica e com o mínimo de contaminação ambiental.
O Disperse Ultra é um adjuvante de máxima performance
com alto poder Espalhante, Surfactante, Antiespumante,
Antideriva e a inigualável Ação Translaminar. Disperse
Ultra é composto por 3 ingredientes orgânicos, diferenciando-se do que o mercado oferece.
A Ubyfol é detentora exclusiva dessa tecnologia, que tem
como objetivo minimizar fatores críticos que interferem
diretamente no sucesso das soluções aplicadas.
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Notícias Patrocinadores

TERRA FÉRTIL-soluções
de fertilização orgânica

A TERRA FÉRTIL, S.A. é uma empresa de operação e
gestão de resíduos especializada na valorização agrícola
de lamas de ETAR, que apresenta desde 1995 soluções
e serviços para empresas produtoras de resíduos e
agricultores nacionais. As nossas soluções de fertilização
orgânica obtêm resultados de excelência comprovados
no aumento das produções das culturas alvo e na economia dos fatores de produção.
Estamos presentes desde a primeira edição da Agroglobal
e consideramos este um evento de grande prestígio para
o setor agrícola, sendo o local ideal para a divulgação das
nossas soluções e serviços na área da fertilização orgânica.
Encaramos a edição de 2016 com grande expectativa.
A TERRA FÉRTIL, S.A. tem a decorrer nos campos de
demonstração da Agroglobal um ensaio em milho,
realizado em colaboração com a Valinveste e o Aligroup,
que pretende avaliar as vantagens da Fertilização
Orgânica, comparativamente com a adubação mineral,
com recurso específico à valorização de efluentes
pecuários de suiniculturas. Além de continuarmos a
apresentar a nossa solução de valorização agrícola de
lamas de depuração, esta é uma das apostas para a feira
deste ano, conjuntamente com a maior divulgação e
comercialização do composto orgânico - ORGANICAL®,
agora produzido com técnicas de afinação e acabamento
mais adaptadas às necessidades agrícolas.

Notícias Patrocinadores
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Dardico simplifica o seu AGROVETE e KOIPESOL
dia-a-dia com a Gestão apresentam propostas
de Consumos da EDP
para o futuro dos cereais
Comercial

A Dardico é uma agroindústria que nasceu em 1996 e que
produz produtos hortícolas e frutos congelados, como sejam
brócolos, pimentos, courgettes, morangos, etc. Com o
intuito de racionalizar os seus consumos energéticos (eletricidade e gás) e de água, a Dardico aderiu recentemente
ao Sistema de Gestão de Consumos da EDP Comercial.
Este sistema consubstancia-se numa plataforma online que
disponibiliza um conjunto de dashboards, que têm como
objetivo monitorizar e atuar sobre os consumos energéticos
de forma a otimizá-los. A plataforma permite ainda extrair
relatórios diários, programar alarmes que detetam anomalias
aos consumos e ainda receber recomendações customizadas
para redução de consumos.
A gestão eficiente dos consumos energéticos possibilitada
por este sistema contribui para potenciar maiores níveis de
poupança financeira, assim como a redução substancial da
sua pegada carbónica. No caso da Dardico, tal fator permitiu
criar uma vantagem competitiva clara e imediata face aos
seus concorrentes.
Para o efeito, a EDP Comercial começou por fazer uma
auditoria energética às instalações da Dardico, a fim de
perceber em que pontos da cadeia de valor se encontravam
as maiores ineficiências energéticas e o maior potencial de
poupança.
Posteriormente dimensionou o sistema à medida das
necessidades da empresa, após o que foi instalado o Sistema
de Gestão de Consumos, que permitiu à Dardico passar a
conhecer em detalhe e em tempo real os seus consumos
energéticos globais e parciais (i.e. por equipamento elétrico),
assim como os consumos de água necessários ao processo
de produção, incluindo no total a monitorização de 29
pontos de contagem de eletricidade, gás e água. O
investimento associado ao projeto foi de 16 mil .

A AGROVETE e a KOIPESOL, empresa do grupo SYNGENTA,
líder em girassol de qualidade, vão patrocinar a
AGROGLOBAL 2016, por isso convidam todos os agricultores,
técnicos, amigos, clientes e fornecedores a visitarem o nosso
stand, onde teremos oportunidade para trocar impressões,
sugerir soluções, apresentar resultados da nossa experimentação e sobretudo escutar as preocupações de quem
nos procura para encontrar soluções.
A estratégia que temos seguido em parceria com a UB e
ENMP, entre outros, consiste na incorporação de mais conhecimento científico, experimentação e mais-valias para
a agricultura. Esta é a mensagem que queremos transmitir
na Agroglobal. As soluções que apresentamos em diversas
culturas são seguras e adaptadas à nossa realidade. pretendemos demonstrar esta vocação divulgadora das variedades
do futuro, como é exemplo a Lista de Variedades Recomendas.
Em experimentação própria e com a colaboração de vários
obtentores europeus de grande nível (Koipesol e Syngenta,
Saaten Union, RAGT e Agrovegetal) temos comercializado
variedades que, quer no Catálogo Nacional de Variedades,
quer noutros ensaios oficiais, são as melhores ou estão
entre as melhores variedades.
Uma feira como a AGROGLOBAL, com o seu público conhecedor, é o palco ideal para mostrar as nossas propostas
para o futuro dos cereais.
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