news
nº 2 março 2018

nós semeamos... NEGÓCIO!
5, 6 e 7 de Setembro de 2018
Valada do Ribatejo

Semeamos negócio
pela partilha
de conhecimento

www.agroglobal.com.pt

entrevista
«Vamos chegar aos 2.000 M de exportações em 2020»,
Gonçalo Andrade, PortugalFresh

«O olival em sebe é o que nos garante maior sustentabilidade»,
Luís Folque, Sovena

reportagem
Lusomorango- 20.000 toneladas de frutos vermelhos em perspetiva

news
Índice

nº 2 março 2018
Propriedade Agroglobal
Secretariado Alexandra Diogo Tel: 243 351 798 geral@agroglobal.com.pt ou valinveste@valinveste.pt
Coordenação Editorial Nélia Silva geral@comunicland.pt
Design Gráfico MI design geral.miguelinacio@gmail.com
Fotos e vídeos Raquel Wise raquel.wise@gmail.com

3 NOTÍCIAS AGROGLOBAL
4 EDITORIAL
O maior evento agrícola alguma vez realizado em Portugal

ENTREVISTA
5 «O olival em sebe é o que nos garante maior sustentabilidade»,
Luís Folque, administrador da Sovena

7 «Vamos chegar aos 2.000 M de exportações em 2020»,
Gonçalo Andrade, presidente Portugal Fresh

REPORTAGEM
9 Lusomorango 20.000 toneladas de frutos vermelhos em perspetiva
11 PATROCINADORES AGROGLOBAL
Syngenta reforça portfólio anti-míldio em batateira e vinha
Magos Irrigation Systems aumenta equipa técnica de instalação
Entreposto Máquinas apresenta sistema virtual HoloLens para manutenção remota
de tratores
Dupont Pioneer  milho produtivo e de qualidade para todos os cenários climáticos
Cotesi apresenta telas de solo e redes anti-granizo e anti-escaldão
Carmo é líder em estruturas de suporte agrícola
Adubos Deiba comemora 20º aniversário na Agroglobal
AgriPro- assessoria agronómica para agricultores profissionais

2

news
Notícias Agroglobal

nº 2 março 2018

A fileira da batata na Agroglobal

Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh, e Joao
Pereira da Terraprojetos, reunidos com a equipa da Agroglobal
Reunião da Porbatata, representada por Antonio Gomes, Sandra
Pereira e Rodrigo Vinagre, com a equipa da Agroglobal

Modelo idêntico vai ser usado pela Portugal Fresh. Com o
entusiasmo do Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal
Fresh, o setor das frutas, legumes e flores estará mais forte
que nunca na Agoglobal 2018. A posição que ocupa no ranking
nacional das exportações agrícolas nacionais justifica-o.

Numa tenda única, sementes, industriais, operadores de
mercado, organizações de produtores, entre outros operadores da fileira da batata, marcarão presença na Agroglobal
de uma forma inédita. A campanha do ano passado não foi
fácil, mas o setor não desmoraliza. A iniciativa é da Porbatata
e já trabalhamos nesse sentido.

Moneris /Agro-Inov

Tomate- grande campo
em perspetiva

Tempo de tratar da preparação de plantas para o campo demonstrativo de tomate da Agroglobal. Vão ser produzidas,
como habitualmente, nos Viveiros Santo Isidro a partir de
sementes Clause, Heinz, Nunhems e Seminis. Vamos ter a colaboração de Rui Vieira Sociedade Agricola na condução da cultura.

O Pavilhão Agro-Inov terá o especial apoio da Moneris, novo
patrocinador Agroglobal.

Nova dinâmica ao nível da Tech Stage. A propósito já se
inscreveu para apresentação do seu projeto inovador? Saiba
como em www.agroglobal.pt

Portugal Fresh na Agroglobal
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O maior evento agrícola alguma
vez realizado em Portugal
Se juntarmos um número à volta de 350 expositores, como
tudo indica, podemos afirmar a Agroglobal como a maior
feira agrícola de sempre no nosso país.
Sempre acreditámos no potencial de uma feira profissional
num setor que tem dado muito nos últimos anos ao nosso
país, mas que tem ainda muito para dar.
Acreditamos que a Agroglobal é um acelerador dessa
contribuição e é essa a nossa principal motivação.
Criando condições para maior partilha de conhecimento
semeamos mais negócio.
Venha colhe-lo!

Book Agroglobal 2018

Manuel Paim, organizador da Agroglobal
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«O olival em sebe
é o que nos garante
maior sustentabilidade»

maior sustentabilidade, tanto ambiental, como económica.
O olival é nas culturas de regadio das consome menos água
e com uma pegada de carbono bastante boa. A colheita do
olival em sebe é totalmente mecanizada, não exige quase
nenhuma mão-de-obra primária, por aqui também vemos
uma evolução bastante positiva do modelo de produção
super-intensivo.
A questão da seca poderá afetar a produção e a produtividade dos vossos olivais?
É algo que nos preocupa, pois a água é essencial à boa produtividade dos olivais. Trabalhamos diariamente para melhorar
a utilização da água, o nosso objetivo é usar a menor quantidade de água para a máxima produção de azeite. Portugal
deve estudar as hipóteses de investimento em novos regadios
e na melhoria dos existentes. Alqueva é um projeto dos anos
50 e não existem desde essa época outros projetos estruturantes de regadio em Portugal. A área regada em Portugal
é francamente diminuta, há uma parte importante do país
com boa terra e que se lhe chegasse a água poderia também
produzir e aumentar muito a produtividade. Aquilo de que
há muito tempo se fala, atingir a auto-suficiência em termos
de produção agrícola, poderia ser finalmente alcançado.

A Sovena é líder mundial na venda de azeite e um dos maiores
produtores de azeite em Portugal. Luís Folque, administrador
da Sovena, diz que o grupo vai continuar a investir em novos
olivais, super-intensivos, porque o consumo mundial de azeite
ainda tem um caminho grande a percorrer.

O atual ciclo de preços altos do azeite vai perdurar?
Nos últimos 50 anos é a primeira vez que o preço do azeite
está a um nível tão alto durante tantos anos seguidos. Mais
ou menos de 10 em 10 anos surge um pico do preço do azeite que dura um ano, foi assim em 1995 e em 2005, mas agora
estamos há 3 anos com o preço acima dos 3/kg. Se olharmos
à evolução do consumo e da produção, vemos que é um
mercado de push and pull: preços altos chamam novas áreas
a entrar em produção, que a la longue vão dar algum excesso
de azeite e preços mais baratos no mercado, que por sua vez
vão impulsionar o consumo e facilitar a penetração em novos
mercados e cativar novos consumidores. É mais fácil entrar
em mercados novos quando o azeite está só 4 vezes mais
caro do que um óleo básico, do que quando está 10 vezes
mais caro. Estamos numa fase de preços historicamente altos
e, por isso, é natural que se siga uma fase de preços mais
baixos e com um incremento de novos mercados e do consumo de azeite a nível mundial.

Qual a área de olival que tem a Sovena em Portugal e que
evolução prevê nos próximos anos?
Há 10 anos iniciámos plantações próprias, temos atualmente
12.000 hectares de área bruta em Portugal, dos quais 10.500
hectares com olival plantado. Tem sido um crescimento paulatino, mais lento nos últimos anos, devido à maior dificuldade
em encontrar as terras e as condições ideais para fazer este
tipo de investimento, que é caro. No futuro estaremos atentos
e sempre que houver condições para investir, dentro dos
nossos parâmetros, avançaremos.
A área de olival super-intensivo tem vindo a aumentar
nas propriedades da Sovena?
Se há 10 anos tínhamos algumas dúvidas sobre o modelo de
plantação, neste momento para nós está claro que o olival
em sebe, ou de alta densidade, é aquele que nos garante
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Onde estão os novos consumidores de azeite?

compramos matéria-prima para apenas 50 milhões de litros,
é muito pouco. Portugal não tem as condições ideais para a
produção de oleaginosas, comparativamente a outros países
do centro e norte da Europa, apesar de as oleaginosas serem
culturas que entram bem em rotação com outras culturas,
em casos específicos.

O consumo de azeite ainda tem um caminho grande a percorrer. É o caso da China, consome metade do volume total
que consome Portugal é algo que dá que pensar. Mas temse visto um aumento sustentado do consumo de azeite no
mercado chinês. A Índia, que é outro núcleo potencial de
consumo relevante a nível mundial, vai mais devagar. Como
caso mais consolidado temos os EUA, que há 20 anos consumia muito pouco azeite, e hoje em dia é o terceiro maior
consumidor mundial.

A Sovena prevê aumentar a compra de oleaginosas em
Portugal este ano?
É previsível a diminuição da área plantada com colza (já
plantada no Outono). Já no girassol parece haver maior
disponibilidade de área. Vamos ver o que se concretiza, pois
é agora que os agricultores começam a tomar as decisões
de plantação.

O que representam os outros óleos alimentares no negócio
da Sovena? Portugal é importante na produção matériasprimas para estes óleos?
Transformamos sobretudo girassol, mas também, em menor
escala, colza e soja, entre outras oleaginosas. Vendemos 500
mil milhões de litros de óleos a nível mundial. Em Portugal

«O preço do azeite está há 3 anos
acima dos 3/kg»
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«Vamos chegar
aos 2.000 M de
exportações em 2020»

Quais os produtos mais exportados?
As exportações de frutas têm-se destacado pelo seu maior
crescimento, muito impulsionadas pelos três produtos
principais  os pequenos frutos, a laranja e a pera Rocha.
Temos, no entanto, um portfólio diversificado de produtos
de qualidade, distintos pela sua cor, sabor e aroma  kiwis,
uva de mesa, legumes, etc  que é uma mais-valia para
Portugal, já que em dimensão é difícil concorrermos com
Espanha, França ou Itália. A excelente influência atlântica
de que beneficiamos garante-nos diferenciação e diversidade
de produtos.
Os principais mercados de destino das nossas exportações,
quais são?
Espanha é o principal mercado, absorvendo cerca de 30%
das nossas exportações de frutas, legumes e flores, seguida
por França, Reino Unido, Holanda e Alemanha. Desde 2015
que a Alemanha está no top 5 das exportações portuguesas,
representando mais de 90 milhões de euros. A Alemanha
é um mercado muito seguro, com compradores que pagam,
garante adequada remuneração dos produtos portugueses,
mas também é muito competitivo ao nível dos operadores
de mercado (grossista e retalhista). Tem 82 milhões de
consumidores e é o maior importador de frutas e legumes
da Europa.

A pera Rocha numa loja LIDL na Alemanha, com a presença dos
compradores, acompanhados por Gonçalo Andrade, presidente
da Portugal Fresh (à dir.), e Luís Medeiros Vieira (2º à dir.), Secretário
de Estado da Agricultura e Alimentação

Cor, sabor e aroma são os trunfos das frutas e legumes de
Portugal, cada vez mais internacionais. Depois do sucesso
das exportações para a Alemanha, o México ou a Índia
estão na mira da Portugal Fresh. Entrevista com Gonçalo
Andrade, presidente da Associação para a Promoção das
Frutas, Legumes e Flores de Portugal.

Há novos mercados de exportação a ser trabalhados pelas
empresas nacionais?
Temos feito várias ações de prospeção de mercado, missões
empresariais, etc. Por exemplo, o México, que abriu portas
às exportações portuguesas de peras e maçãs há menos
de um ano, é um dos mercados onde temos maior objetivo
de crescimento. Tem 120 milhões de consumidores, 20
milhões só na Cidade do México, e as frutas que mais
consomem são precisamente as peras e maçãs. A Portugal
Fresh vai realizar cerca de 17 ações de promoção/prospeção
em 12 países, este ano. Iremos pela primeira vez ao mercado
indiano, um dos mercados de grande crescimento do
consumo.

Como têm evoluído as exportações de frutas, legumes e
flores desde a criação da Portugal Fresh?
A Portugal Fresh foi criada em 2010, quando as exportações
de frutas, legumes e flores valiam cerca de 780 milhões de
euros, em 2013 atingimos mil milhões de euros de
exportações e, nessa altura, quando nos candidatámos a
ser o país parceiro da maior feira de frutas e legumes do
mundo- a Fruit Logistica , dissemos que queríamos duplicar
as exportações até 2020. É um objetivo que mantemos. Em
2017 atingimos 1.472 milhões de euros, o que representa
um crescimento de 12,4% face a 2016. Temos vindo a
crescer a uma média de 10% ao ano e se mantivermos este
ritmo conseguiremos atingir os dois mil milhões de euros
de exportações em 2020.
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Quais são os desafios para garantir exportações em quantidade, com qualidade e de forma consistente?

sobretudo PME. Não podemos limitar o incentivo ao investimento, sob pena de travarmos o crescimento das exportações.

O crescimento das exportações depende de fatores como:
a agilização da contratação de mão-de-obra, um dos principais desafios para as empresas portuguesas; uma estratégia
adequada de médio e longo prazo que permita que o regadio
cresça em Portugal; e o apoio ao investimento das empresas
portuguesas do setor das frutas, legumes e flores, que são

«A Portugal Fresh vai realizar 17 ações
de promoção/prospeção em 12 países em 2018»

Várias dezenas de empresas portuguesas estiveram presentes na Fruit Logista, em Berlim, no início de Fevereiro
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«O consumo
dos berries na Europa
tem uma margem
de crescimento brutal»

no centro e norte da Europa. Atualmente o seu portfólio r
eparte-se por 90% de framboesa e 10% de amora e mirtilo,
sendo o Litoral Alentejano a principal geografia produtiva,
secundada pelo Algarve e Ribatejo. As regiões complementam-se em calendário de produção, permitindo ter fruta
quase todo o ano. O sucesso desta Organização de Produtores
deve-se fundamentalmente ao dinamismo dos seus
produtores, à capacidade de adaptação aos mercados e à
parceria estratégia com a multinacional americana Driscolls,
que opera em Portugal há mais de uma década e que
impulsionou e muito o negócio dos berris no nosso país.
«Portugal tem condições ótimas para continuar a produzir
framboesa e escalar mais o negócio, mas procuramos soluções e alternativas também nos outros frutos vermelhos,
nomeadamente o mirtilo e a amora», afirma António Corrêa
Nunes, administrador da Lusomorango.
A Lusomorango e a Driscolls acreditam que há um potencial
grande para produzir mirtilo de ar live (sem túnel) no Ribatejo, e vê em Portugal «um dos países onde mais facil-mente
conseguiremos desenvolver a cultura da amora».
O objetivo de ambas as entidades, produtor e comprador,
é produzir em Portugal mirtilos e amoras no Outono, quando
a América do Sul não produz, e aproveitar a janela de mercado com mirtilos mais precoces, em antecipação à fruta
vinda do Norte da Europa, da Polónia e da Sérvia.
O modelo de negócio da Driscolls tem por base o fornecimento das plantas, apoio na operação, culminando com
a compra do produto e escoamento nos mercados internacionais sob as marcas Driscolls e Berry Valley.

António Corrêa Nunes e Susana Menezes, respetivamente, administrador e técnica do Departamento Agronómico da Lusomorango

«A gestão das variedades Driscolls permite-nos aproveitar
o máximo potencial produtivo de cada uma das regiões em
Portugal. O maneio da variedade e das plantas faz com que
se consiga manipular em alguns aspetos a entrada em produção, os calibres e sabor da fruta», explica Susana Menezes,
responsável do Departamento Agronómico da Lusomorango
para a região do Ribatejo.

Depois do morango e da framboesa, o crescimento da
Lusomorango passa por desenvolver a produção de mirtilo
e de amora em Portugal. O seu objetivo é atingir as 20.000
toneladas de frutos vermelhos.
A Lusomorango, organização de produtores (OP) de
pequenos frutos vermelhos (berries), fundada em 2005,
conta atualmente com 40 acionistas e um volume de
negócios de cerca de 45 milhões de euros. O morango
esteve na génese desta OP e foi, até 2008, a cultura
dominante entre os agricultores seus acionistas, no entanto,
a evolução do mercado levou a Lusomorango a ajustar o
foco para a produção de framboesa, melhor remunerada

A Lusomorango exporta 98% da fruta e tem crescido em
volume de negócios na casa dos 2 dígitos todos os anos. «Os
estudos de mercado dizem-nos que o consumo dos berries
na Europa tem ainda uma margem de crescimento brutal,
quando comparado com a realidade nos EUA, onde o consumo
está mais consolidado», afirma António Corrêa Nunes.
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«Queremos chegar sustentadamente às 20.000 toneladas
de fruta produzida em Portugal, ou mesmo ultrapassar»,
garante este responsável, apontando alguns desafios que
urge superar para atingir tal objetivo. Entre estes estão a
dinamização do perímetro de rega do rio Mira, e outros onde
a atividade se possa inserir; a agilização da contratação de
mão-de-obra sazonal para colheita da fruta (todos os anos
são necessários 5.000 trabalhadores para colher a fruta dos
acionistas da Lusomorango); a disponibilidade de soluções
para combater pragas e doenças e a maximização da eficiência
produtiva dos agricultores e aumento de escala das suas
explorações agrícolas.

10

«A gestão das variedades Driscolls permite-nos
aproveitar o máximo potencial produtivo de
cada uma das regiões em Portugal»
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Syngenta reforça portfólio
anti-míldio em batateira e vinha

corredores verdes nas suas parcelas agrícolas usando uma
mistura de sementes que atrai os insetos polinizadores e
auxiliares. Além de promover biodiversidade, este projeto
contribui para incrementar a produtividade das culturas
agrícolas. No que respeita ao solo, a Syngenta ajudou a
recuperar 21.771 hectares de terrenos agrícolas em Portugal.
Finalmente, no pilar social, a Syngenta está focada na proteção
dos aplicadores, tendo formado cerca de 4.500 agricultores
portugueses para que os tratamentos sejam realizados de
forma totalmente segura, respeitando as recomendações dos
rótulos dos produtos.

Magos Irrigation Systems
aumenta equipa técnica de
instalação

Paulo Machado, diretor comercial Syngenta em Portugal

Em 2018 a Syngenta reforça o seu portfólio de soluções antimíldio com o lançamento do Carial Flex para a cultura da
batateira e o Ampexio para a cultura da vinha. O Carial Flex
surge como um novo aliado dos agricultores para controlar
o míldio da batateira, contendo na sua formulação, uma
combinação versátil de duas substâncias ativas - a mandipropamida e o cimoxanil , que atuam em todos os estados
de desenvolvimento do fungo, proporcionando um maior
controlo do míldio, a principal doença que afeta a cultura da
batateira.
O Ampexio é um fungicida penetrante que combina a ação
da mandipropamida com a ação da zoxamida. «O mercado
da vinha tem crescido muito nos últimos anos e tem sido
cada vez mais rentável para o agricultor. É um mercado no
qual continuamos a apostar, agora com mais esta solução
para controlo do míldio da vinha», afirma Paulo Machado,
diretor comercial da Syngenta em Portugal.
Paralelamente, a Syngenta leva à prática o The Good Growth
Plan, o compromisso global da empresa para tornar as culturas
agrícolas mais eficientes, respeitando o ambiente e as pessoas.
«A população mundial tem crescido todos os anos e a
disponibilidade de solo é cada vez menor, pelo que precisamos
de tornar as culturas mais eficientes de forma a produzir mais
kg por hectare com a mesma área agrícola. Nestes primeiros
três anos de implementação do The Good Growth Plan, em
Portugal, lançamos novos produtos para proteção das culturas
e novas variedades de sementes que contribuíram para
melhorar a produtividade das culturas agrícolas», explica
Paulo Machado.
No pilar do ambiental, a Syngenta instalou margens funcionais
em mais de 150 hectares, através do Operation Pollinator, em
Portugal. Este projeto incentiva os agricultores a instalar
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Miguel Empis e António Gastão, administradores Magos Irrigation
Systems

Em 2017 a Magos Irrigation Systems projetou e instalou
sistemas de rega para agricultura profissional em mais de
20.000 hectares. «Conseguimos um crescimento do volume
de negócios assinalável nas culturas permanentes (olival,
amendoal, fruteiras, vinha, frutos vermelhos), tanto na região
de influência do Alqueva, como no Douro, e este ano vamos
estar com uma presença mais direta no Algarve», revela
Miguel Empis, administrador da Magos Irrigation Systems.
Para 2018 a empresa antevê um volume acrescido de trabalho,
graças aos grandes investimentos agrícolas de regadio em
curso nas diversas regiões do país. «Vai ser um ano de muito
trabalho e muita exigência, onde é necessário fazer bem e
depressa e a Magos Irrigation Systems está preparada para
responder aos desafios. Temos 35 técnicos a instalar sistemas
de rega e está prevista a entrada de mais 10 técnicos», explica
António Gastão, administrador da empresa, que vai continuar
a investir no sentido de massificar o uso de tecnologias que
permitam a poupança de energia e fatores de produção
associadas à rega, nomeadamente, a energia solar, os variadores de velocidade e as soluções de fertirrigação.
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«Colocando os óculos o técnico ou mecânico consegue
Entreposto Máquinas apresenta remota.
realizar o diagnóstico de uma avaria ou planificar uma intervenção de forma remota, ajudando o agricultor », explica
inovador sistema HoloLens da
Nuno Santos.
Case IH para manutenção remota
virtual de tratores
Dupont Pioneer  milho produtivo
e de qualidade para todos os
cenários climáticos

Nuno Santos, diretor comercial Entreposto Máquinas

O Entreposto Máquinas vai estar presente na Agroglobal com
2 stands e uma oferta ampla e diversificada de maquinaria
para o setor agrícola: os tratores Case IH (pomareiros, vinhateiros e de campo aberto), os tratores compactos Branson
abaixo de 50 cv, as máquinas Case Construção (retroescavadoras, uniloaders, mini-giratórias), os empilhadores
multifunções e industriais Unicarriers e ainda as plataformas
de elevação Airo.
Entre as novidades destacam-se, as novas gamas da Case IH:
Famala (tratores polivalentes), Quantum CL (tratores indicados
para olival e amendoal intensivo e super-intensivo) e Puma
(tratores de campo aberto de 150 a 250 cv) e FarmLift
(empilhadores multifunções a trabalhar com baldes de limpeza
e pinças de fardos).
«Nos últimos 5 a 6 anos o uso de sistemas de software de
ajuda à produção agrícola e à gestão da operação das
máquinas têm vindo a popularizar-se», afirma Nuno Santos,
diretor comercial do Entreposto Máquinas, revelando as
soluções oferecidas pelas marcas que representa, nomeadamente, o sistema AFS (advanced farming system) para
mapeamento em tempo real dos campos (sementeira, fertilização, rendimento à colheita); os sistemas de guiamento
automático dos tratores com precisão até 2,5 cm; os sistemas
de telemetria (exportação dos dados em backload nas
máquinas e nas alfaias agrícolas para locais remotos, com
acesso via smartphone, PC e tablet). Uma das novidades que
suscitará a curiosidade dos visitantes é o novíssimo sistema
HoloLens da Case IH, que usa óculos de realidade virtual para
realizar assistência de manutenção aos tratores por via
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Luís Grifo, area sales manager Dupont Pioneer

Num cenário ainda de incerteza quanto à reposição dos
recursos hídricos a níveis normais nas barragens públicas,
nos perímetros de rega particulares e nos lençóis freáticos
do Ribatejo e do Alentejo, a Dupont Pioneer afirma estar,
em qualquer dos casos, preparada para fornecer aos
agricultores «variedades menos exigentes em água, de ciclo
mais curto, mas não menos produtivas», comenta Luís Grifo,
area sales manager da empresa.
«Acreditamos que a área de milho se deverá manter ou
eventualmente até aumentar este ano, graças ao êxito da
campanha de milho em 2017, os agricultores obtiveram
produtividades recorde e uma colheita com baixos teores de
humidade e muito boa qualidade de grão», acrescenta,
recordando que «os agricultores que produziram para o
mercado da indústria alimentar obtiveram uma mais-valia
significativa em 2017».
Com o aparecimento de nichos de mercados que remuneram
melhor a qualidade do milho grão, usado na produção de
baby food, corn flaks ou gritz para fabrico de cervejeira, é
fundamental ter variedades de milho com baixo teor de
micotoxinas, que garantam a qualidade e segurança alimentar
dos produtos, mas também com boas características agronómicas e a máxima produtividade em campo. As variedades
Dupont Pioneer, líder de mercado em Portugal, destacamse pela qualidade e sanidade, respondendo a estes requisitos
do agricultor e da indústria.
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Em complemento ao seu portfólio de sementes, a Dupont
Pioneer está em parceria com as melhores empresas de
serviços para agricultura de precisão e conta com a colaboração de investigadores portugueses no desenvolvimento de
formas mais eficientes de realizar a cultura do milho.

Cotesi apresenta telas de solo e
redes anti-granizo e anti-escaldão

ou frutos vermelhos. «Um novo segmento de mercados são
as culturas tropicais e sub-tropicais como os abacates, as
mangas e os maracujás, que surgiram de forma crescente
no sul de Portugal e de Espanha, nos últimos 2 a 3 anos, e
requerem um grande investimento em estruturas, é um
mercado de várias centenas de milhões de euros», afirma
Jorge Milne e Carmo, administrador do grupo Carmo.
A Carmo desenvolve, fabrica e instala em regime chave-namão estruturas de suporte agrícola, usando como matériaprima tanto a madeira como o metal. «Temos uma
metalomecânica importante, transformamos por ano cerca
de 10.000 toneladas de chapa para perfis metálicos destinados
à agricultura, somos dos maiores produtores europeus»,
revela Jorge Milne e Carmo, explicando que desde 2008, com
o crash das bolsas, o aço desceu de preço, o que levou à
popularização dos perfis e postes metálicos na agricultura.

António Martins, responsável de vendas Cotesi

A Cotesi é líder mundial na produção de fio sintético e natural,
tem fábricas no Brasil, nos EUA e em Portugal e empresas
de distribuição em vários países. As telas de solo, um dos
produtos fabricados pela Cotesi, respondem aos desafios
atuais de sustentabilidade ambiental e poupança de recursos,
nomeadamente água e herbicidas. «O uso de telas de solo
está alinhada com os requisitos atuais da Política Agrícola
Comum, que preconiza a conservação dos solos, pela sua
não mobilização», explica António Martins, responsável de
vendas da Cotesi. Esta empresa fabrica também redes técnicas
mistas  anti-granizo e anti-escaldão combinadas  específicas
para cada cultura agrícola. «As nossas redes protegem as
culturas agrícolas de temperaturas elevadas e do granizo,
sem no entanto comprometer o ciclo de maturação das
plantas», afirma António Martins.

Carmo é líder em estruturas de
suporte agrícola
O grupo Carmo registou um crescimento médio do volume
de negócios de 32,5% em 2017, com um excelente desempenho no segmento agrícola, nos principais países onde atua
- Portugal, Espanha, França e Itália. Esta evolução deve-se à
crescente necessidade de estruturas de suporte (postes,
estruturas anti-granizo e de sombreamento, entre outras)
nas culturas agrícolas em regime intensivo e super-intensivo,
nomeadamente, vinha, olival, amendoal, árvores de fruto
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Jorge Milne e Carmo, administrador grupo Carmo

Adubos Deiba comemora
20º aniversário na Agroglobal
A Adubos Deiba comemora 20 anos de existência em 2018,
assinalando a data com a apresentação de uma nova imagem
que vai estar patente na Agroglobal. O rebranding da marca
passa pela modernização do logótipo e é transversal a todos
os suportes de comunicação externa da empresa, incluindo
o website. Além da nova imagem, a Adubos Deiba estará
presente da 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 modernização da agricultura portuguesa exige
da parte das empresas de fatores de produção novas soluções
técnicas. A Adubos Deiba conta com uma gama de fertilizantes
inovadores, amigos do ambiente e mais rentáveis, porque
ajudam a maximizar a produção e a qualidade das culturas
agrícolas mesmo com doses mais reduzidas, o que permite
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aos agricultores elaborar os orçamentos das contas de cultura
de forma mais eficiente», afirma Fernando Assunção,
administrador da Adubos Deiba.

Patrocinadores

eles os fruticultores e vitivinicultores com vocação exportadora.
Apesar de pertencer ao mesmo grupo do que a cadeia de
lojas agrícolas Agriloja, a AgriPro atua num segmento de
mercado distinto, contando com uma equipa de 15 técnicos
comerciais que prestam assistência agronómica aos
agricultores profissionais de norte a sul do país. «Os
agricultores profissionais têm grandes desafios de
rentabilidade e qualidade da produção que a AgriPro ajuda
a colmatar», afirma João Rodrigues, diretor-executivo da
AgriPro. Entre as novidades que integram o seu portfólio,
destacam-se novas soluções de fertilização, bionutrição e
para agricultura em Modo de Produção Biológico, das marcas
Kimitec e Megafert, entre outras suas representadas.

Fernando Assunção, administrador Adubos Deiba

AgriPro- assessoria agronómica
para agricultores profissionais
A AgriPro tem como público-alvo os agricultores profissionais,
fornecendo fatores de produção e soluções chave na mão
que visam criar valor aos seus clientes, destacando-se entre
João Rodrigues, diretor-executivo AgriPro

