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Estamos naquela época do ano em que se olha para trás e se reflete, elegem-se os melhores
e os piores momentos, tomam-se decisões e dá-se as boas vindas ao novo ano. Ora, em 2019
o mundo agrícola português ficou marcado por palavras como “sustentabilidade”, “seca”,
“carbono”, “água”, (…) remetendo para a crescente preocupação da atividade também com
estes temas.
São inúmeros os desafios que se seguem e os agentes preparam-se da melhor forma para
os enfrentarem. 2020 será ano de novos produtos no mercado, transição para uma nova
PAC, saída do Reino Unido da União Europeia e entrada em “velocidade cruzeiro” do novo
Ministério da Agricultura e Secretarias de Estado diretamente relacionadas com o setor
(…) tudo a somar a uma equação já de si marcada por uma grande volatilidade.
As próximas páginas dão para conhecer o que pensam alguns dos nossos parceiros.

2020
e estratégias?
que desafios
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Dias de Campo TERRAPRO
demonstram vantagens
da Agricultura de Precisão

A TERRAPRO é uma empresa que trabalha na área de
agricultura de precisão e tem por missão auxiliar os
agricultores a tirar partido das novas tecnologias do ponto
de vista agronómico, com o fim de aumentar a rentabilidade
das explorações. Com sede no Porto Alto (Ribatejo), dispõe
igualmente de duas filiais, uma em Portel (Alentejo) e outra
no Fundão (Beira Interior).

Para demonstrar que a tecnologia é acessível e fácil de
aplicar em qualquer exploração a TERRAPRO realizou vários
Dias de Campo este ano, eventos que chamou de
“Precisamente”, onde foram apresentados casos práticos
de agricultura de precisão em culturas anuais (milho, arroz
e tomate) e permanentes (amendoal, vinha, olival), com
testemunhos dos utilizadores sobre os resultados
alcançados nas suas explorações agrícolas.

A TERRAPRO convidou outras empresas para apresentar
tecnologias de agricultura  de precisão nos Dias de Campo
“Precisamente”, nomeadamente a  Lusosem, que  demonstrou
os efeitos dos adjuvantes STICMAN e Li700, auxiliares
altamente especializados da pulverização, que equilibram
o pH das caldas e atuam sobre o tamanho da gota, limitando
a deriva e aumentando a aderência dos produtos ao alvo. Já
a New Holland apresentou sistemas de auto-guiamento de
tratores e alfaias de aplicação de doses variáveis de adubos
e pesticidas, com tecnologia Isobus.

Pedro Hipólito (Herdade Mingorra) explica vantagens
do mapeamento da condutividade elétrica do solo
antes da plantação de um amendoal
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Para a Herdade da Mingorra (Beja) a agricultura de
precisão é uma forma de aumentar o grau de conhecimento
sobre a equação clima-solo-planta, permitindo gerir melhor
os recursos. “Usamos mapas de condutividade elétrica do
solo, que nos ajudam muito na instalação das culturas,
sondas de humidade de solo para interpretar e gerir as regas
e mapas NDVI para detetar variações de vigor vegetativo.
O cruzamento destes dados é fundamental para que
possamos tomar as decisões certas na hora certa”, afirmou
Pedro Hipólito, diretor-geral da Mingorra, que produz 550
hectares de vinha, olival e amendoal na região de Beja e
que abriu as portas a um dos eventos “Precisamente”.

A empresa Barão e Barão começou a investir em
ferramentas de agricultura de precisão há três anos,
nomeadamente, sondas de medição da humidade do
solo desenvolvidas pela TERRAPRO. António Barão,
sócio-gerente da empresa, garante que “a agricultura
de precisão será uma prioridade a partir do próximo
ano, porque estamos convictos de que contribuirá
para baixar custos de produção e para o uso mais
racional da água”. A Barão e Barão produz 160 hectares
de milho e tem um efetivo de 1500 bovinos (leite e
carne) e 2000 cabras de leite.

“O NDVI e as sondas trazem-nos muita informação para
uma maior eficiência de rega e da produção da azeitona”,
garantiu António Grave Jesus, responsável agronómico no
Monte da Cegonha. Com a informação recolhida, a sua
equipa consegue sinalizar e corrigir falhas no sistema de
rega, diferenciar a estratégia de rega consoante os solos, o
tamanho das plantas e o seu consumo real de água, obtendo
uma homogeneização gradual do vigor do olival e da
produção de azeitona.

Nas novas plantações, os mapas de condutividade elétrica
são usados para definir setores e turnos de rega do olival,
ajustados à variabilidade das características dos solos.

Este grupo empresarial produz 1.000 hectares de olival no
Alentejo.

O Agrupamento de Produtores de Arroz
OryPortugal aderiu à agricultura de precisão há dois
anos, recorrendo às tecnologias da TERRAPRO. “É um
programa a quatro anos e o objetivo é conseguir uma
produção mais eficiente, utilizar os adubos de uma
forma mais amiga do ambiente e no fundo aumentar
a rentabilidade das nossas explorações”, explica
Vasco Borba, presidente do agrupamento. O primeiro
passo foi o mapeamento da condutividade elétrica
dos solos em 1600 hectares de arrozais no Ribatejo,
dados que usaram para definir um plano de análises
de terras e posteriores recomendações de adubação.
Ao longo do ciclo de desenvolvimento do arroz
monitorizam o vigor vegetativo das plantas, através
de imagens aéreas NDVI. Este indicador ajuda a
localizar com precisão ataques de fungos e carências
em nutrientes e, deste modo, permite realizar uma
aplicação localizada dos fungicidas e dos fertilizantes.
No final da campanha, os mapas de produtividade,
georreferenciados, são cruzados com os mapas de
NDVI e de condutividade elétrica, gerando um
histórico de informação que permitirá atuar de forma
mais precisa no ano seguinte.

Testemunhos

 Herdade da Mingorra  Monte da Cegonha

Barão e Barão

OryPortugal
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O ano 2019 foi um ano excelente e particularmente
desafiante na comercialização do NUTRIMAIS®, corretivo
agrícola orgânico natural produzido na Central de
Valorização Orgânica da LIPOR.

Num contexto de maior consciencialização e exigência da
agricultura nacional para questões como a qualidade do
produto, segurança alimentar e degradação dos solos,
encerramos a nossa melhor campanha comercial de sempre,
com a valorização e transformação de cerca de 57.000
toneladas de resíduos selecionados, o que nos possibilitou
produzir cerca de 14.000 toneladas de composto orgânico. As
Vendas na Campanha atingiram também um recorde, com
cerca de 13.240 toneladas de NUTRIMAIS comercializadas.

Mas como o fazemos de forma distinta?

A estratégia de atuação da LIPOR na valorização dos
resíduos orgânicos, é única e claramente distintiva no

NUTRIMAIS. Balanço do ano agrícola

Fernando Leite

Administrador-
delegado da Lipor

universo nacional e constitui uma referência a nível europeu.
Apostamos na produção de um composto orgânico natural
de elevado valor, com recurso a matérias-primas de
qualidade separadas criteriosamente nas suas origens,
provenientes de estabelecimentos da restauração, zonas
de frutas e legumes de Grandes Superfícies, Mercados e
também da recolha de resíduos verdes de Parques e Jardins

A qualidade das matérias-primas, aliada à tecnologia de
compostagem empregue, num processo realizado em túnel
fechado e altamente monitorizado e controlado, e a um
exigente controlo de qualidade em Laboratórios acreditados,
possibilita a produção de um corretivo agrícola 100% natural
e certificado para aplicação em agricultura biológica. A
qualidade assume, assim, particular importância, sendo um
aspeto fundamental para a viabilidade e sucesso de todo o
Projeto NUTRIMAIS.

Temos também trabalhado em estreita relação com os
nossos Clientes e diversas Universidades e Institutos de
Investigação, na realização e promoção de ensaios e
estudos científicos. Todos estes Estudos têm demonstrado
as mais valias da aplicação do NUTRIMAIS®, na melhoria
das funções do solo e no aumento da produtividade das
culturas.

O NUTRIMAIS® constitui, ainda, um dos grandes exemplos
e referenciais europeus de economia circular, permitindo
repor no solo aquilo que dele foi extraído, cumprindo a
máxima “à terra o que é da terra”.

Encaramos o novo ano de 2020, com um renovado
compromisso de manutenção dos nossos padrões de
qualidade, estreita colaboração com os nossos clientes e
parceiros, contributo para um desenvolvimento mais
sustentável do Planeta.

Todolivo I-15P

Resultado de um longo programa de melhoramento

A Todolivo culminou um longo programa de melhoramento
genético que permitiu a obtenção de 38 novas variedades
de azeitona, precoces, muito produtivas e com
extraordinário rendimento de gordura. Um projeto que
começou em 2007 com a seleção dos pais com que os futuros
cruzamentos seriam feitos. Optou-se por variedades que
se destacaram pela sua alta produtividade, precocidade e
rendimento em gordura mas também por aquelas que
apresentaram alta tolerância ou resistência a certas doenças
ou ainda cujos azeites se destacaram pela sua qualidade ou

pelas características organoléticas apreciadas.
Diz a Todolivo que um expoente claro deste programa de

melhoramento genético é a Todolivo I-15P , a primeira
variedade comercializada pela empresa a partir do seu
programa. Foi obtida em 2008 por cruzamento dirigido entre
a Arbosana I-43R e a Koroneiki I-38R.

De porte reduzido, precoce entrada em produção e
produtividade elevada e constante, mostra um desempenho
em gordura muito elevado tanto na colheita adiantada como
na atrasada. “É tolerante ao olho de pavão e à tuberculose
e possui um azeite de propriedades organolépticas
extraordinárias, únicas no mercado”.

De acordo com o departamento de comunicação da
Todolivo, é uma variedade que surpreendeu o corpo técnico
da empresa nos dois ensaios realizados até à data. “Na
parcela “Cruz de los Huertos” produziu uma média de 2.388
kg de azeite /ha nas 9 campanhas que foram colhidas,
enquanto que na exploração “La Mata”, um ano e  dez meses
depois de ser plantada obteve 925 kg azeite/ha, e na
segunda safra obteve extraordinária produtividade e
rendimento em gordura, tanto na colheita de outono como
na do princípio de dezembro”.

Até à data o estudo da tolerância e/ou resistência ao
verticilium ainda não está concluído, mas a empresa avança
que a variedade foi plantada numa parcela infetada por este
fungo desde 2008 sem que até hoje tenha sido afetada por ele.
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O ano 2019 para a Comercial Química Massó S.A.
caracterizou-se pela solidificação da imagem de prestígio que
está no nosso ADN, quer através da oferta de produtos
fitofármacos e fertilizantes de qualidade, de produção própria
ou de fornecedores credíveis, quer através da rede de
colaboradores na distribuição da nossa gama.

Já estamos em Portugal há 20 anos e a rede de distribuição
durante estes anos não sofreu alterações significativas. A
nível interno dispomos de uma equipa comercial apoiada por
técnicos de marketing e investigação muito competentes. E
não esquecendo claro os colegas na casa-mãe da empresa
onde toda a atividade logística e de procura de novidades é
muito cuidada.

Tudo isto, transmite confiança junto do consumidor.
No que respeita a produtos, lançámos o fungicida

MONCUT para rhizoctonia, com bastante sucesso e assim
pretendemos continuar em 2020.

Na linha dos fertilizantes colocámos novas soluções no
mercado para situações mais específicas de algumas culturas,
como é o caso do WELGRO CUAJE, adubo 0:12:14 com Boro
e Molibdénio que ajuda no vingamento do fruto.

Não podemos esquecer as nossas especialidades: Cobre

Comercial Química Massó
Missão é apresentar produtos de qualidade
que vão ao encontro das necessidades
cada vez mais desafiantes de uma agricultura
amiga do ambiente

Nordox 75 WG, Greenstim, Growel.
Também foi o ano de criar novas relações comerciais

com fornecedores e estreitar as já existentes. É o caso da
Fine Agrochemicals com os reguladores de crescimento, a
Sharda, a Lainco, Sanabria e Diachem. Todos elas empresas
de excelência que acreditam na Comercial Química Massó
S.A. como parceiro capaz de estar no mercado com
produtos seus.

Enfim, 2019 foi um ano excelente e para 2020 há boas
perspetivas que assim continue.

No final a nossa missão é apresentar produtos de
qualidade à agricultura que vão ao encontro das
necessidades cada vez mais desafiantes no sentido de uma
agricultura amiga do ambiente.

Grupo do Departamento Agro numa visista à Fábrica
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O final de cada ano é sempre um
momento ideal para reflexão e
balanço.

O ano de 2019 foi para nós um ano
de grandes investimentos, mas
também de ótimos retornos.
Primámos em valorizar a nossa
estratégia na implementação de
práticas de sustentabilidade que
resultaram em aumentos significativos
na área dos fertilizantes biológicos e
nas soluções orgânicas para
aplicação em grandes culturas
como o tomate, brócolo e batata.
Esta aposta em soluções
ecologicamente viáveis tem sido
feita ao longo de alguns anos. No entanto, com o aumento
das tendências do mercado, que procuram cada vez mais
soluções que protejam o meio ambiente, a procura pelos
nossos produtos ganhou outra importância e outra
dimensão.

Temos particular atenção em selecionar matérias-primas
diferenciadas, com baixa pegada ecológica e focamo-nos
em práticas com impacto positivo no meio ambiente, na
sociedade e que a longo prazo se traduzem em benefícios
económicos e vantagens competitivas para as
organizações.

Com o investimento na área produtiva ganhámos grandes
projetos de instalações de jardins e coberturas e tivemos
oportunidade de desenvolver e colocar no mercado mais
de 50 novas formulações de Substratos Profissionais
direcionados para o mercado dos frutos vermelhos,
envasamento, ornamentais e culturas específicas como o
kiwi, oliveira, vinha e mesmo o cannabis. A aquisição de
uma nova linha de mistura e de uma nova ensacadora para
a área de produção deram-nos o suporte necessário para
entrar com confiança em grandes projetos, sobretudo na
área dos Substratos Profissionais.

O nosso percurso está ancorado nos nossos produtos e
na sua diferenciação. Esta diferenciação sustenta o nosso
posicionamento no mercado e resulta da preocupação no
desenvolvimento de soluções que vão ao encontro das reais

necessidades dos mercados.
Temos uma equipa técnica com
largos anos de experiência na
área que nos dá o Know-how
para o desenvolvimento de
soluções à medida, 100%
direcionadas e adequadas à
cultura e exploração de quem
nos procura.

Estamos a viver uma fase
bastante auspiciosa de
transformação e consolidação da
Nutrofertil. Desenvolvemos e
potenciamos no último ano
novos produtos que criam
sinergias com o portefólio

nativo da Nutrofertil, gerando soluções cada vez mais
integradas. Em Portugal este crescimento é ainda mais
evidente porque estes novos produtos estão direcionados
para culturas chave no nosso mercado: vinha, frutos
vermelhos, árvores de fruto e horticultura.

O cliente é o nosso foco e o nosso compromisso é garantir
culturas mais nutridas e promover a sua rentabilidade, com
produtos e serviços de excelência.

A nossa abordagem diária assenta em relações de
proximidade e confiança com clientes, fornecedores,
colaboradores e as comunidades locais.

A NUTROFERTIL é reconhecida nos diferentes mercados
onde está presente e a prova disso é a confiança dos clientes,
ano após ano. Desde o início somos pioneiros, desenvolvendo
produtos inovadores e de qualidade, sempre baseados em
três pilares fundamentais: a investigação aplicada a cada um
dos nossos produtos, uma produção de qualidade rigorosa e
um serviço personalizado aos nossos clientes.

No final de novembro lançámos um novo site,
completamente renovado. Com Nutrodicas e vídeos
elucidativos, acreditamos ser uma mais-valia e mais um meio
de partilha de opinião e conhecimento.

“Estamos a viver uma fase bastante
auspiciosa de transformação
e consolidação da Nutrofertil”

Nanci Santos
Departamento de Comunicação e Marketing da Nutrofertil

Equipa
da Nutrofertil
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Foi quase a chegar ao final de 2019 que na Agritechnica
(Alemanha) a Valtra apresentou os seus novos tratores
vinhateiros e pomareiros. A série F é composta por quatro
modelos desde 75 a 105 cavalos de potência. O modelo base
tem aproximadamente 1,5 metros de largura e o modelo
estreito, apenas 1,3 metros de largura. O equipamento de
série inclui uma cabine com aquecimento e ar condicionado,
e o modelo mais amplo também está disponível com
plataforma e uma estrutura de proteção (ROPS). A altura do
modelo de plataforma quando o ROPS não está aberto é de
apenas 1,4 metros, tornando-o ideal para técnicas de cultivo
aramadas.

Esta série estará disponível nos concessionários Valtra
no início de 2020, inicialmente na França, Itália, Espanha,
Portugal, Polónia, Grã-Bretanha, Áustria e Alemanha, além
de outros mercados.

Com a apresentação da nova Série F,
Valtra termina 2019 em cheio

Mas o ano ficou marcado por muitos outros momentos,
nomeadamente a Valtra Smart Tour, na qual um stand
interativo sobre rodas percorre as estradas europeias,
dando apoio a mais de 20 eventos de demonstração em
campo. Portugal não é exceção e no dia 13 de abril, em
Coruche, a Valtractor, o importador da marca para
Portugal, com o apoio logístico do concessionário
Agrogaspares, deram a conhecer ao detalhe cada uma
das séries e as opções de personalização que a marca
disponibiliza no estúdio Unlimited, através de monitores
e tablets.

 No exterior houve seis tratores a trabalhar em parcelas
previamente delimitadas e os técnicos da Valtra, alguns
deles vindos propositadamente da Finlândia, deram
resposta às dúvidas e solicitações apresentadas pelos
agricultores e alugadores portugueses.

Os sapadores florestais de 12 comunidades
intermunicipais portuguesas contam agora com um
grande reforço dos meios para limpeza florestal de
prevenção para os incêndios rurais, ao receberem do
ICNF 12 tractores VALTRA T214H especialmente
preparados pela fábrica da VALTRA na Finlândia para os
trabalhos florestais.

A cerimónia de assinatura dos contratos de comodato
realizou-se no dia 10 de setembro, no Centro de
Operações Técnicas e Florestais da Lousã, presidida pelo
ministro da Agricultura na altura, Capoulas Santos, e à
qual compareceu um dos vice-presidentes da Valtra,
Mikko Lehikoinen.

Preparados pelo estúdio Unlimited da Valtra, pintados
com a cor amarela identificativa do ICNF e equipados a
rigor para a floresta (pneus e jantes específicos, depósito

Valtra Smart Tour é um dos momentos importantes na atividade da empresa

Na prevenção de incêndios florestais

de combustível especial, vidros de cabine em
policarbonato, posto de condução reversível e luzes
especiais), os 12 Valtra estão equipados com transmissão
Semi-Powershift HiTech.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 27,70 cm²

  Corte: 8 de 16ID: 83830438 01-12-2019

D
O
S
S
IE
R

A região do Sudoeste alentejano é, hoje, reconhecidamente,
uma das melhores regiões produtoras de hortofrutícolas da
Europa, resultado das excelentes condições edofa-climáticas
existentes nos concelhos de Odemira e Aljezur, da
disponibilidade de água proveniente do Perímetro de Rega
do Mira (PRM), bem como das empresas e empresários que
se têm vindo, aqui, a estabelecer, trazendo o que de melhor
se faz no mundo em termos de boas práticas e tecnologia.

A AlgarOrange, Associação de Operadores de Citrinos do Algarve foi
constituída em Agosto de 2018. A razão maior da sua constituição foi a
necessidade e a vontade sentida de potenciar os citrinos do Algarve,
através da sua divulgação e promoção internacionais.

Durante os poucos meses de existência a sua atividade centrou-se na
divulgação da sua existência através de ações com parceiros
estratégicos. Podemos referenciar a Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Algarve, a RTA - Região de Turismo do Algarve, o COHTN -
Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional e a CCDR Algarve
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

Foi aprovada uma candidatura ao Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização do Sistema de Apoio a Ações
Coletivas - Internacionalização do Portugal 2020. Projeto de promoção
global dos Citrinos produzidos no Algarve nos mercados externos
contribuindo para a inovação, valorização e diferenciação destes frutos
portugueses, incrementando: exportações, competitividade e
visibilidade internacional de Portugal. Estão previstas ações em feiras
internacionais em Espanha, França, Alemanha e Canadá, ações com a
Hotelaria do Algarve e com a TAP.

A AlgarOrange esteve presente em Silves na Mostra da Laranja e em
Santarém na Feira Nacional de Agricultura. Conjuntamente com o

AlgarOrange - Balanço de 2019 e preo

A agricultura no sudoeste alentejano
e a criação de valor para a região

Estas condições permitiram aos associados da AHSA - cerca
de 27 - atingir um volume de negócios superior a 200 milhões
de euros, 85 por cento dos quais se dirigem aos mais
exigentes mercados de exportação do Norte da Europa,
números e realidade que ajudam a criar valor para a região
e para o país e, ainda, a equilibrar a balança comercial
setorial regional e nacional.

Apesar disto, a localização do Perímetro de Rega do Mira
no seio de um parque natural, a crescente sensibilização
ambiental por parte das populações e o significativo
crescimento da mão de obra oriunda de outros cantos do
mundo - aliado a significativas doses de desinformação -,
trouxe desafios acrescidos ao setor. É, por isso, importante
e urgente, entender, desmitificar e informar, de forma séria
e diligente, todas estas questões, a bem da agricultura
regional, da economia local e nacional e, também, das
populações e ecossistemas envolventes.

Parte destes desafios passa, inevitavelmente, por
comunicar atempadamente o que de melhor este setor
promove. Importa, pois, dar a conhecer as verdadeiras
mais-valias que a atividade agrícola cria no território e nas
suas gentes, bem como os verdadeiros impactos gerados
pela agricultura, crescentemente consciente das suas
responsabilidades - até agora e muito frequentemente
diabolizada, em virtude de um significativo desfasamento
entre o que se ouve e a realidade.

Cabe ao setor e aos seus empresários continuar a
desenvolver a sua atividade da forma apaixonada e
competente - em todas as suas dimensões - e esclarecer, de
forma assídua, as comunidades envolventes e, porque não,
abrindo as portas das suas empresas, trazendo quem opina
por absoluto desconhecimento, para que o possam fazer,
no futuro, com informação válida, atual e de forma
contextualizada.

Nuno Pereira
Presidente
da AHSA
(Associação
dos Horticultores,
Fruticultores
e Floricultores
dos Concelhos de
Odemira e Aljezur)
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preocupações para 2020
COTHN fez o Balanço dos Citrinos em Loulé.

Foram iniciados processos de viabilização de exportação conjunta
para grandes clientes na Europa e possível colaboração com a indústria
hoteleira do Algarve através das suas associações.

2019 foi um ano de muitas dificuldades na comercialização dos citrinos
do Algarve. O atraso na maturação da fruta provocou a concentração
da oferta das variedades de inverno e primavera com consequências
diretas nos preços. A grande produção de todas as variedades agravou
as dificuldades de escoamento.

A região do Algarve debate-se com o problema gravíssimo da falta
de água. A citricultura da região enfrenta grandes dificuldades no
combate à praga da mosca do mediterrâneo. A ameaça da doença
denominada Huanglongbing (HLB ou Citrus greening) é real e pode ter
consequências devastadoras para a citricultura da região.

Em 2020 estas são as grandes preocupações para todos e a
AlgarOrange deverá ter um papel importante na forma de as enfrentar.

Dos momentos mais marcantes de
2019 para a atividade da Corteva, em
termos gerais, destacamos que este
foi o primeiro ano independente da
Corteva Agriscience ™, após a
separação da empresa DuPont
Pioneer, da DuPont Crop Protection
e da Dow AgroSciences em junho, e
seu subsequente lançamento como
a única empresa 100% agrícola
listada no mundo, após a sua abertura
de capital em Wall Street (Nova
Iorque).

A empresa nasceu num momento-
chave em que a procura por
alimentos está a aumentar e, ao
mesmo tempo, as necessidades do
consumidor estão a mudar. Para se
adaptar a elas, a inovação da
indústria agrícola é essencial,
portanto, trabalhamos para oferecer
soluções completas aos agricultores, a fim de garantir a
máxima rentabilidade das suas culturas e garantir o
progresso das gerações futuras.

Para tornar isso possível, a Corteva concentra a sua
atividade em três áreas principais de negócio: tecnologia
aplicada a sementes, proteção de culturas e software e
soluções digitais para a agricultura. Em resumo, a Corteva
é uma nova empresa, a única empresa agrícola 100% listada
no setor, focada em inovação e novas tecnologias, para
fornecer soluções inovadoras que combinam a resolução
dos problemas dos agricultores com as necessidades da
sociedade.

Em Portugal, 2019 segue com a liderança destacada da

Novos híbridos Pioneer e uma nova
matéria ativa. A Corteva em 2020

Pioneer no mercado de sementes
de milho, por via de uma oferta
superior de híbridos e serviços
técnicos da marca Pioneer, que
culminou com a celebração do III
Fórum Pioneer Indoor, em
Santarém.

A plataforma de proteção de
plantas (Crop Protection) da
Corteva continua a desenvolver-se
e a introduzir no mercado de
fitossánitarios soluções sustentáveis
em sanidade vegetal, das quais a
materia ativa do inseticida Closer é um
exemplo pela sua forma de atuar.

Assim, para Portugal, em 2020 a
Corteva tem marcado o lançamento
de novos híbridos Pioneer com
características inovadoras e que
farão a diferença para os produtos
já existentes no mercado. Entre

muitas novidades, damos destaque aos novos híbridos
tolerantes ao Cephalosporium e com enorme qualidade de
grão para a indústria alimentar, ao tão aguardado híbrido
Flint de ciclo precoce e qualidade extra e aos novos híbridos
de milho BMR (BrownMidRib), estes com uma especial aptitão
para alimentação animal pela sua maior digestibilidade da
fibra, incrementando consideravelmente o seu aproveitamento
e aumentando a produção com o mesmo volume de ingestão.

Na proteção de plantas, será o ano do lançamento de
Zorvec. Uma nova matéria ativa para o controlo do míldio da
vinha e das hortícolas, uma das maiores endemias em Portugal,
com um novo modo de ação diferente dos produtos já existente
no mercado!

José de Oliveira
Presidente da direção da AlgarOrange: Associação de Operadores
de Citrinos do Algarve

Manuel Melgarejo,
Presidente
da Corteva
Agriscience
para Espanha
e Portugal
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Um dos aspetos fundamentais para o sucesso é o
conhecimento. A inquietação pela procura do mesmo, a
capacidade de saber usá-lo com vista à inovação, no tempo
certo, traz o sucesso e a sustentabilidade dos negócios.

O posicionamento da Espaço Visual ao longo dos últimos
10 anos tem sido o de contribuir para a formação dos Jovens
Agricultores e dos demais empresários do setor agro-
industrial, e dos atores de turismo em espaço rural.
Iniciamos este projeto porque defendemos que são
necessárias competências e conhecimentos fundamentais
para a gestão efetiva de uma exploração.

Acreditamos que, formando os futuros jovens
agricultores, estamos a contribuir para a diminuição do
número de desistências dos projetos agrícolas. Desde logo,
um aumento da taxa de sucesso dos projetos instalados.
Consideramos uma mais-valia a colocação destes jovens
no âmbito da realização de uma formação de cariz prático,
aproximando-os da realidade do tecido empresarial, e
estimulando a participação dos mesmos numa rede de
networking com outras empresas e produtores. Desta forma,
promovemos estágios em explorações de pequenos frutos,
kiwis e apicultura, com cerca de 150 formandos.

Atualmente, estamos a trabalhar em parceria com
diversas entidades, desde empresas de referência no setor
em Portugal e no estrangeiro, até Instituições de Ensino
Superior no âmbito de projetos de investigação.
Pretendemos que a formação que desenvolvemos não tenha
barreiras geográficas. Neste sentido, estamos a investir
numa plataforma através das mais recentes tecnologias,
para que todos os interessados possam aceder de qualquer
parte do país e do mundo. No último ano, formamos mais
de 1400 alunos. Para a Espaço Visual, a questão do acesso
ao conhecimento, desde o interior do país até ao litoral, é
importante.

O conhecimento promove não
só o desenvolvimento das capacidades
técnicas do operador, técnico, gestor,
empresário, mas fomenta a capacidade
crítica sobre o que nos é apresentado

O conhecimento promove não só o desenvolvimento das
capacidades técnicas do operador, técnico, gestor,
empresário, mas fomenta a capacidade crítica sobre o que
nos é apresentado. O que é isso da capacidade crítica?
Simples: é um novo olhar, uma nova perspetiva de ver um
determinado assunto. O que fazemos com esse novo olhar?
Agregamos valor ao conhecimento que temos, potenciando
uma gestão diferente, efetuando de forma diferente uma
determinada operação, mudando o rumo da nossa
estratégia, despertando atenção para novas oportunidades
de negócio. Investir na atividade agrícola ou em turismo
em espaço rural requer o domínio de pormenores, tal como
noutras atividades. Estas atividades têm tido um
crescimento considerável nos últimos anos e têm potencial
para crescimento. Mas, para se diferenciarem, a formação
é chave.

A Espaço Visual aposta numa formação para diferentes
segmentos, desde quem está a iniciar atividade até aos
que pretendem especializar-se em temáticas concretas -
como culturas específicas, modelos de negócio ou
tecnologias de precisão. Dispomos de uma equipa de
técnicos multidisciplinares, atentos às necessidades e
inovação do setor, que colocam neste “projeto” a paixão
de o fazer crescer, com a ambição de que o setor agro-
industrial em Portugal esteja ao nível dos melhores da
Europa.

“Sucesso e sustentabilidade
dos negócios assentam
no conhecimento”

José Martino,
CEO da Espaço
Visual
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O início de um novo ano acarreta desafios,
desejos e ambições! Para 2019 a APROLEP-
Associação dos Produtores de Leite de Portugal
lançou um conjunto de desafios a todos os
intervenientes do setor:

- à distribuição desafiou a assegurar aos
produtores um preço mínimo de 37 cêntimos/
litro de leite;
- à indústria desafiou a transformar e
valorizar mais o leite português para reduzir
importações;
- ao Governo desfiou a avaliar o resultado da
rotulagem da origem do leite para verificar
porque não chegou ainda valor acrescentado
aos produtores.
Sabemos que só trabalhando em equipa e

criando sinergias conseguiremos mudar a
trajetória negativa da produção de leite: cada
vez somos menos produtores e tende a reduzir
o número de jovens a investir. Temos cada vez
menos peso político, pois no Continente as
vacas não votam!!

Fazendo um balanço de 2019, verificamos que
os desafios mantêm-se. O preço do leite desceu
em fevereiro e manteve-se assim até à atualidade
- o preço médio atual do leite na UE, 33 cts (30 cts em Portugal,
um dos mais baixos da Europa, com custos de produção
rondam os 40 cts por litro).

 
2019 ficou marcado:

- pela adesão da APROLEP à EMB - European Milk Board
(associação europeia que trabalha na união de esforços
para se conseguir mudar a política europeia,

implementando projetos de leite justo na
Europa e programas de responsabilidade do
mercado);
- pelas eleições legislativas (PAN elegeu 4
deputados);
- intensificaram-se as ações ativistas contra a
produção de leite (Escola de Barcelos exibiu o
documentário Cowspiracy a turmas do 11º ano,
tendo convidado um deputado do PAN e
recusado presença de alguém ligado à
produção. Depois da tomada de posição da
APROLEP, foi desconvidado deputado do PAN);
- surgem cada vez mais manifestações sobre
as alterações climáticas (Reitor da
Universidade de Coimbra elimina carne de
vaca da ementa por questões ambientais);
- Ccntribuímos para que 1227 crianças
(respetivos professores e auxiliares) ficassem
a conhecer o dia a dia da produção de leite
através do projeto “LEITE É VIDA”, com a
visita de crianças a vacarias e a realização de
Workshops nas escolas.

Para 2020 os desafios mantêm-se: é
necessário que TODOS (agricultores,

associações, indústria, distribuição e Governo)
unam esforços e cooperem promovendo assim a
manutenção do mundo rural, estimulação da economia e
desenvolvimento social.

Produção de leite 2020, que desafios?

APROLEP- Associação dos Produtores de Leite de Portugal
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Agrotejo adota o lema: “Toda a inform
2019 foi mais um passo marcante no nosso apoio ao

território!
A aproximação do fim no atual Quadro comunitário de

apoio, as alterações climáticas e o início das negociações
da próxima PAC foram alguns dos desafios reais com que
nos deparamos em 2019.

Por outro lado, as necessárias preocupações ambientais,
a “burocratização” da atividade agrícola e a necessidade
emergente e urgente da digitalização e informatização do
setor, levaram a que a Agrotejo se adaptasse rapidamente
a um novo conceito de apoio técnico aos Associados,
substituindo a máxima “Toda a informação num só lugar”,
por “ toda a informação antes de necessitar”.

E foi esta abordagem de antecipação das necessidades
dos agricultores, associados e agentes do mundo rural, o
principal desafio da Agrotejo em 2019.

Como prever quais as necessidades emergentes…antes
mesmo de existirem!

Mário Antunes
Diretor
da Agrotejo

A atividade da APABI ao longo de 2019 tem sido
marcada pelo objetivo de produção de azeites de
qualidade, através de um conjunto de ações ao nível
dos vários estádios da fileira regional do azeite e da
azeitona de mesa.

Tem vindo a aumentar o seu número de associados e
posteriormente a sua representatividade regional e
nacional no setor.

Os objetivos alcançados com maior destaque em 2019
foram a aprovação como IG da “Azeitona Galega da
Beira Baixa”, a nível nacional, o início da Seleção de
Provadores de Azeitona, para a criação de um Painel
de Provadores e a execução do SAA (Sistema de
Aconselhamento Agrícola) para Jovens Agricultores.

A expetativa para 2020 será dar continuidade ao

trabalho desenvolvido, com especial relevância para a
aprovação como IGP “Azeitona Galega da Beira
Baixa” por parte da União Europeia, o início da sua
certificação, o desenvolvimento do Painel de
Provadores de Azeitona e o alargamento do Sistema
de Aconselhamento Agrícola aos restantes
agricultores. Isto sem descurar a continuidade do
acompanhamento e apoio aos olivicultores e aos
lagares na produção de azeites de qualidade,
nomeadamente à certificação de Azeites DOP - Beira
Alta e Beira Baixa.

IG para a “Azeitona Galega da Beira Baixa” foi
das grandes marcas de 2019 para a APABI

Ana Domingos
Técnica da Associação dos Produtores
de Azeite na Beira Baixa
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formação antes de necessitar”
Em concreto conseguimos, juntamente com cada um dos

agricultores da região, uma adaptação às novas exigências
e oportunidades do setor.

Apoiamos os agricultores na submissão e execução de
projetos de investimento de modernização nas explorações
agrícolas, iniciamos um serviço de aconselhamento agrícola
em proximidade, dinamizamos ações de sensibilização em
boas práticas agrícolas e ambientais, preconizamos ações
de gestão ambiental nas explorações agrícolas.

A boa gestão do solo e dos recursos hídricos nas
explorações de regadio assumiram, uma vez mais, uma
importância estratégica para a Agrotejo.

Por outro lado, porque a inovação está no nosso ADN,
participamos em conjunto com outros parceiros, em projetos
de investigação e demonstração com o objetivo de
implementar novas técnicas, novos conceitos, novas
tecnologias.

A nossa responsabilidade social também não foi esquecida.

O projeto Restolho, que visa o aproveitamento de produtos
agrícolas sem condições de mercado, teve mais um ano de
atividade como projeto totalmente diferenciador no
combate ao desperdício alimentar.

Para 2020, as nossas expetativas
são de continuidade da melhoria
da sustentabilidade económica
e ambiental deste território rural.

Vamos estar atentos e queremos ser parceiros ativos na
adaptação da agricultura às alterações climáticas.

Vamos acompanhar a transição dos quadros
comunitários de apoio, os seus constrangimentos e
oportunidades.

Vamos, como sempre, defender os interesses de uma
agricultura competitiva no mercado e ambientalmente
sustentável.

xa” foi uma
BI
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água sentida durante a primeira metade do ano e que
desencorajou os agricultores de apostar em diversas
atividades, com a consequente redução da área de algumas
culturas estratégicas para o país. Tendo em conta que a
produção e aprovisionamento da semente são feitos com
dois anos de antecedência, este facto poderá causar um
excesso de stocks a nível das empresas de sementes, difícil
de controlar caso a situação não se reverta já na próxima
campanha.

Também ao nível do tratamento de sementes, este ano o
Setor sofreu com a proibição de substâncias ativas
habitualmente utilizadas e que ajudavam a evitar muitos
dos problemas sentidos no campo, o que veio a dificultar a
vida aos agricultores, que ficam agora sem ferramentas de
prevenção.

Coincidentemente estamos em vésperas da entrada em
vigor do Regulamento (UE) 2016/2031, relativo a medidas de
proteção contra pragas e doenças e da abertura do ano
Internacional da Fitossanidade, declarado pela FAO (ONU).

É paradoxal que as autoridades Europeias manifestem
uma legítima preocupação com questões relacionadas com
a Fitossanidade e seus impactos na produção de alimentos,
e que simultaneamente se assista a uma constante proibição
de substâncias desenvolvidas para este efeito, com provas
dadas no mercado do ponto de vista da eficácia e da
segurança para o ambiente, para o utilizador e para o
consumidor.

A nível nacional, congratulamo-nos com o
facto de as embalagens de sementes terem
sido despenalizadas de uma classificação de
resíduos perigosos, de acordo com o que já
estava implementado no restante espaço
europeu.

O Setor, não só das sementes (penso que a Agricultura
em geral) foi ainda penalizado pelos atrasos verificados nos
pagamentos de alguns projetos de inovação e investigação,
como os Grupos Operacionais, que visam agregar diferentes
níveis de expertise e assim produzir resultados fiáveis
através de ações dirigidas a objetivos concretos. Estes
atrasos poderão dificultar ou até mesmo pôr em causa a
execução de trabalhos de excelência que estão em curso
neste momento, pelo que esperamos que a entrada em
funções do novo Governo venha ajudar a corrigir esta
situação e a permitir a conclusão de diversos estudos que
são de enorme relevância para o país.

Aguardamos ainda com expetativa as alterações que
surgiram com as eleições, do ponto de vista da orgânica do
Ministério da Agricultura, numa altura em que o Setor está
bastante dinâmico, apesar da dureza do enquadramento
legal Comunitário, com novas soluções a entrarem todos os
dias no mercado e a responderem não só às necessidades
dos agricultores e a diferentes condições de produção
decorrentes das alterações climáticas mas também com
novidades que satisfazem as preferências do consumidor.

Também no que diz respeito às preferências do
Consumidor, entraremos com expetativa em 2020, com a
certeza de que este ano será crucial para um Setor em
crescimento, uma vez que se espera a publicação de
diversos documentos legais de suporte ao Regulamento (UE)
848/2018, relativo à produção biológica, e que entrará em
vigor em fevereiro de 2021. Esperamos neste campo manter
ou até mesmo elevar o nível de profissionalismo
assegurando que os agricultores deste Setor são
abastecidos com sementes e material de reprodução vegetal
de qualidade e com elevados níveis de fitossanidade.

Anseme olha para o que foi 2019

Joana Lopes Aleixo
Secretária-geral da ANSEME- Associação Nacional dos Produtores
e Comerciantes de Sementes



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 13,77 x 2,65 cm²

  Corte: 15 de 16ID: 83830438 01-12-2019

DOSSIER 35 a 48



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 3,07 x 3,24 cm²

  Corte: 16 de 16ID: 83830438 01-12-2019


