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 A habilitação como aplicador de produtos fitofarmacêuticos pressupõe a frequência, com aproveitamento, de 
curso superior ou de nível técnico-profissional na área agrícola ou afins, que demonstre aquisição de 
competências nas temáticas constantes da ação de formação em Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) 
ou a obtenção de um certificado de formação em ação de formação APF ou de actualização dessa formação 
(AAPF) ou, ainda, a posse de certificado comprovativo de habilitação obtido em prova de conhecimentos. Esta 
habilitação é reconhecida com a emissão, pelas Direções Regionais de Agricultura e Pescas de um Cartão de 
identificação personalizado, vulgo cartão de aplicador. 

Consulte a totalidade do Despacho em anexo no final deste boletim.
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Semana 14  DESPACHO N.º 8/G/2017 
 
EMISSÃO DE CARTÕES DE APLICADOR / FORMAÇÃO 
EXIGIDA AOS APLICADORES DE PRODUTOS 
FITOFARMACÊUTICOS DE UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Fonte: DGAV 
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O GLOBALG.A.P. anunciou o lançamento de um novo referencial “Crops for Processing Standard” (CfP). Este referencial é 
semelhante ao Sistema Integrado de Garantia de Produção (“Integrated Farm Assurance Standard” – IFA), mas aplica-se 
culturas que serão utilizadas exclusivamente para posterior processamento e não para culturas que irão ser 
comercializadas em fresco. 
O novo CfP irá abranger as culturas que foram produzidas com o objetivo de congelar, produzir sumo, usadas para 
preparação refeições pré-cozinhas, pra ração animal e outros tipos de processamento. A abordagem do referencial é 
semelhante ao IFA, mas com dois diferenças significativas: a abordagem à segurança alimentar por análise de risco e as 
regras de auditoria. 
A produção de produtos destinados ao processamento implica riscos diferentes ao nível da exploração agrícola. Desta 
forma o CfP aborda a avaliação de risco ao nível da segurança alimentar de forma diferente. 
O CfP é um referencial não acreditado. Os produtores deve realizar autoavaliações ou auditorias internas ou receber 
inspeções/auditorias pelo organismo de certificação aprovado.  
O questionário sobre as operações culturais (“Overview of farming operations”) deverá ser preenchido durante as 
autoavaliações e auditorias de 3ª parte. Inclui questões sobre a responsabilidade do produtor e do operador que irá 
fazer o processamento do produto. Para efetuar o registo no CfP os produtores deverão providenciar informação sobre 
o operador que irá fazer o processamento. 
A diretora executiva do GLOBALG.A.P. Kristian Moeller afirmou: “O novo referencial é uma oportunidade para os 
agricultores assegurarem que as suas culturas são produzidas a partir das melhores boas práticas agrícolas, mesmo que 
não controlem a forma como essas culturas, depois de vendidas, são processadas. O novo referencial abre a porta para 
que mais produtores obtenham certificação pelo GLOBALG.A.P. e para certificar mais culturas em outros referenciais 
relacionados.”
No entanto, existe outro tipo de certificação disponível para os operadores que realizam o processamento que querem 
vender os seus produtos finais com um selo de garantia GLOBALG.A.P, a certificação da Cadeia de Custódia (CoC). 
Enquanto o CfP se aplica ao modo como as culturas são produzidas, o CoC é usado para garantir a rastreabilidade e a 
segregação de culturas que são certificadas das não-certificadas. 

Foram realizados dois períodos de consulta pública (entre setembro/outubro de 2015 e julho/agosto de 2016). Todos os 
comentários foram discutidos e incorporados no referencial sempre que apropriados. 
O referencial e o regulamento estão disponível no website. Para saber mais sobre o CfP visite o link: 
www.globalgap.org/cfp

ÍndiceGLOBALG.A.P. - produção para indústria 

Fonte: http://www.globalgap.org
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Os empresários agrícolas trabalham diariamente para gerir um conjunto de recursos limitados com a maior eficiência possível, tendo em vista a obtenção dos melhores resultados 
económicos para a suas explorações.

A rentabilidade, de mão dada com a sustentabilidade, é o objetivo último dos agricultores mas… estaremos a tomar as decisões economicamente mais interessantes? Estão os 
agricultores a medir e controlar o real retorno da sua atividade? Há uma verdadeira cultura de controlo de gestão na agricultura portuguesa?

Para discutir estas questões, a Vida Rural convida mais uma vez o setor para um dia de reflexão e partilha sobre os fatores críticos para o sucesso em agronegócios. Investir na 
rentabilidade é o mote da 4ª edição do AgroIN. Para falar de gestão, de tecnologia, de parcerias, de marketing, de mercado.

E porque todos juntos sabemos mais, contamos consigo dia 20 de abril, no Centro de Congressos do Estoril, num evento onde a palavra-chave é massa crítica.

Para mais informações e inscrições, visite a página: http://www.vidarural.pt/agroin/

Índice

Fonte: Vida Rural

AgroIN, investir na rentabilidade
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Vai ter lugar no pavilhão Expotorres em Torres Vedras, a Semana Hortícola da Região Oeste. O evento tem início 
no dia 20 e termina dia 22. São 3 dias dedicados a visitas a centrais hortofrutícolas e explorações hortícolas, 
exposições de produtos, fóruns e debates.

Dia 20, dedicado aos profissionais do setor.
Dia 21, dedicado às escolas.
Dia 22 com programação mais vocacionada para famílias.

Mais informações e inscrições na página 

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

http://semanahorticola2017.webnode.pt/

Índice

Fonte: COTHN

Semana Hortícola do Oeste



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 14 

Pág.: 7

ÍndiceSeminário Apicultura e Agricultura: O VALOR 
DA POLINIZAÇÃO

O COTHN estará presente no Seminário Apicultura e Agricultura: O VALOR DA POLINIZAÇÃO, organizado pela 
Associação de Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste e que terá lugar no próximo dia 29 de Abril em 
Alcobaça , com uma comunicação sobre a candidatura do Grupo Operacional Polimax.

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

Fonte: ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DA REGIÃO DE LEIRIA, RIBATEJO E OESTE
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ÍndiceVIII Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas

Novo prazo para envio de resumos VIII Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas.

A APH informa que foi a alargado o prazo para a submissão dos resumos para o VIII Congresso Ibérico de 
Ciências Hortícolas até ao próximo dia 15 de Abril.

Para mais informações consulte o site do evento em: http://www.aphorticultura.pt/iberico-2017.html

Fonte: APH

 

Intensificação e Sustentabilidade nas Cadeias 

de Valor Hortícolas 
   

Novo prazo limite para submissão de resumos 

de comunicações: 15 de abril 

SUBMETER AQUI 

 

Aceitam-se resumos nas áreas abaixo indicadas:  

1. Horticultura herbácea 

2. Fruticultura 

3. Viticultura e enologia 

4. Olivicultura e azeite 

5. Plantas aromáticas e medicinais 

6. Horticultura ornamental 

7. Pós-colheita e cadeia de abastecimento 

8. Horticultura urbana, social e terapêutica 

9. Horticultura de precisão 

10. Culturas protegidas e engenharia hortícola 

11. Melhoramento genético e propagação de plantas 

12. Sistemas de cultura sem solo 

13. Proteção das culturas 

14. Horticultura biológica 

15. Técnicas sustentáveis de produção hortícola 

http://www.aphorticultura.pt/iberico-2017.html
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Índice10ª edição do Fórum para o Futuro da Agricultura (FFA)

A 10ª edição do Fórum para o Futuro da Agricultura (FFA), realizado em Bruxelas a 28 de Março, apelou à 
comunidade internacional para que passe à ação na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável definidos pela ONU até 2030, onde Agricultura e a proteção do Ambiente são temas centrais. 

O Fórum para o Futuro da Agricultura (FFA) é uma iniciativa da ELO (European Landowners' Organization) e da 
Syngenta, onde anualmente se reúnem entidades de vários quadrantes da Sociedade para discutir o rumo que a 
Agricultura deve seguir para responder aos desafios da segurança alimentar e ambiental. 

Enviamos comunicado em anexo no final deste boletim. Fotos descarregue AQUI

Fonte: Syngenta

https://we.tl/gtTPnWMHHn
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ÍndiceConcurso de Ideias AgrInnovation

O Vougapark - Centro de Inovação e a Agim – Associação para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial vão 
promover um concurso de ideias especialmente direcionado para os agentes da fileira dos pequenos frutos.
Trata-se do Concurso de Ideias "AgrInnovation" que surge no seguimento da identificação de vários problemas e 
necessidades detetadas junto do universo de produtores de pequenos frutos. O objetivo principal passa por 
estimular o empreendedorismo inovador de base regional assente no setor agro-alimentar, área estratégica do 
Vougapark – Centro de Inovação, sedeado em Sever do Vouga, bem como apoiar a concretização de ideias com 
forte potencial de negócio, através da facilitação a serviços de apoio especializados, assim como parcerias de 
negócio estratégicas.
As ideias admitidas a concurso deverão corresponder a otimização do processo produtivo dos pequenos frutos; 
e/ou a novos produtos/transformação do produto, nomeadamente dos pequenos frutos (mirtilo). Para as ideias 
vencedoras, este concurso prevê a atribuição e uma conjunto de prémios, que podem ser consultados no 
regulamento.
As inscrições estão abertas até 28 de abril. O regulamento e a ficha de inscrição do Concurso de Ideias 
"AgrInnovation" pode ser obtido em .
Esta iniciativa resulta de uma parceria do Vougapark e da Agim com várias entidades, nomeadamente a 
Sanjotec, Universidade de Aveiro, ANJE, CATEC, Escola Profissional de Aveiro e Inovaria.

Mais informações e instruções de participação no anexo no final do boletim.

www.agim.pt

Fonte: aGim

http://www.agim.pt
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Como é habitual, todos os anos a AREFLH, Assembleia das Regiões Europeias produtoras de frutos, 
legumes e flores co-organiza a INTERPERA, o grande ponto de encontro mundial da fileira da pêra.

Este ano o evento vai ter lugar nos EUA, de 15 a 16 de junho de 2017 na localidade de Wenatchee, no 
Estado de Washington.

 Estamos a colaborar estreitamente com a   na realização deste congresso.

Para mais informações, visite a página 

Pear Bureau North West

http://interpera.weebly.com/the-congress.html

ÍndiceEventos

http://areflh.us7.list-manage.com/track/click?u=0608e83838c4a8e6a0c1bc61e&id=ecb91befe5&e=c1dcae1b1a








Organização: Patrocinadores oficiais:

Associação Interprofissional
de Horticultura do Oeste

TORRES
VEDRAS

 Pavilhão Expotorres

20 A 22 DE ABRIL

da Região Oeste
HORTÍCOLA
SEMANA

- Visitas a centrais hortofrutícolas e 
  explorações hortícolas.
- Exposição de produtos hortícolas e para a 
  agricultura.
- Fórum Tecnologia e Horticultura
- Debates técnicos e políticos
- Atividades hortícolas com crianças
- Showcooking – comida saudável  
- StreetFood
- Música ao vivo e muita animação…

 Programa



09.00 – Encontro na Expotorres
09.30 – Início das visitas a centrais hortofrutícolas ou explorações             
               hortícolas
 
12.30 – Almoço Buffet – Pavilhão Expotorres
 
14.00 – Receção dos Participantes para o Fórum e Inauguração da 
               exposição “Horticultura sustentável “ 
14.30 – Sessão de abertura - Fórum Tecnologia e Horticultura 
15.00 – Horticultura na Região Oeste, passado, presente e futuro

  Mesa Redonda  – Visão politica e estratégia empresarial  
                          

                          Drª Elizete Jardim (Diretora Regional da DRAPLVT) 
                          Engª Gabriela Freitas (Gestora do PDR) 
                          Dr António Serrano (Ex- Ministro da Agricultura)
                          Engº Manuel Évora (Portugal Fresh) 
                          Dr Manuel Guerreiro (CCAMTV)

               Moderador : Engº João Pereira (TerraProjectos)

  Painel Técnico – Visão técnica e inovação tecnológica
Professor Doutor Domingos Almeida (ISA)
Engº Rui Vicente (Agroturella)
Professor Doutor Carlos Damásio (UNL)  
Dr Ricardo Cardoso (Impact Wave)
Cool Farm (orador a confirmar)

  Moderador: Engº Miguel Serrão (Bosque do Conhecimento)

19.00 – Encerramento do Fórum 
20.00 – Encerramento da Exposição

Dr Luis Medeiros Vieira (Secretário de Estado da   
                        Agricultura e Alimentação)

Dia 20: Profissionais

Semana Hortícola
20 a 22 de abril

Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste



10.00 – Visitas a explorações ou empresas de comercialização de 
               referência.
10.00 – Inicio das atividades lúdicas com escolas. 

               Semear, plantar, cuidar, colher e comer saudável.

14.00 – Abertura da exposição
19.00 – Encerramento da exposição

Dia 21: Escolas
Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste

Dia 22: Famílias
Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste

10.00 – Início das atividades e abertura da Exposição
   Da terra para o prato – Soluções saudáveis e saborosas
   Showcooking ( ESCO)

               Streetfood

            Semear, plantar, cuidar, colher e comer saudável.
              Atividades Lúdicas para crianças

14.00 – Animação com o Grupo de Concertinas do Oeste
17.00 – Encerramento da Exposição e do Evento.

Semana Hortícola
20 a 22 de abril

Semana Hortícola
20 a 22 de abril



Patrocínios:

Com o apoio de:

http://semanahorticola2017.webnode.pt/
Largo da Feira de S. Pedro, 2560-661 Torres Vedras

INSCREVA-SE NO FORMULÁRIO:

Venha visitar-nos.

https://goo.gl/forms/UaL4ayjso57fLHWG3

Almoço dia 20 de abril = 15€ pago no local

Contactos: 
Email: semanahorticola@gmail.com  

Tel.: 914 463 109 (Sandra Pereira AIHO)

A entrada é grátis mas não dispensa a inscrição.



Apicultura e Agricultura
O VALOR DA POLINIZAÇÃO
Alcobaça 29 Abril’17 | Auditório da Biblioteca Municipal

As Inscrições são gratuitas, mas de carácter obrigatório:
geral@aarleiria.com (nome e contacto)

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DA
REGIÃO DE LEIRIA, RIBATEJO E OESTE

SEMINÁRIO

              Programa
14:00H – Abertura secretariado.
15:00H – Reprodução das Plantas
                 Polinização Entomó�la.
                  (CFE | Department of life Sciences,
                  Universidade de Coimbra).
15:30H – A Polinização em Fruteiras (INIAV).  
16:00H – PoliMax – Promoção e aumento da e�ciência 
                 da Polinização Entomó�la em Macieiras, Pereiras 
                 e Cerejeiras (COTHN).
16:30H – Apicultura na União Europeia (FNAP).
17:00H – Debate.
18:00H – Sessão de Encerramento.
18:30H – Lanche Networking.

Organização Colaboração Apoios



 

  

Concurso de Ideias “AgrInnovation” 

Instruções de participação  

Âmbito e objetivos 

As presentes instruções consagram os termos e as condições de participação no Concurso de 

Ideias “AgrInnovation“, promovido pelo VougaPark, Centro de Inovação, estrutura do 

Município de Sever do Vouga, e pela  Agim, Associação para os Pequenos Frutos e Inovação 

Empresarial, sediada em Sever do Vouga.  

O VougaPark promove apoio às empresas e proporciona atividades que visem fomentar o 

empreendedorismo e a inovação na região de Aveiro. 

A Agim tem entre os seus objetivos promover a fileira dos pequenos frutos, disponibilizando 

serviços como elaboração, submissão e acompanhamento de candidaturas PDR2020, apoio 

técnico durante e após execução do pomar, implementação certificação GlobalGap e todo o 

tipo de formações teóricas e práticas ligadas à área agroalimentar. 

Este projeto resulta do trabalho conjunto de diversos atores locais e regionais no âmbito do 

fomento do empreendedorismo e apoio às PME. 

Artigo 1-º 

Objetivos 

São objetivos do “Concurso de Ideias AgrInnovation ”: 

Estimular o empreendedorismo inovador de base regional assente no setor agro-alimentar; 

Apoiar a concretização de ideias com forte potencial de negócio, através da facilitação a 

serviços de apoio especializados, assim como parcerias de negócio estratégicas. 

Artigo 2.º 

Elegibilidade 

São admitidos a “ Concurso de Ideias AgrInnovation” pessoas singulares,  maiores de 18 anos, 

concorrendo individualmente ou em equipa. 

As ideias de negócio concorrentes ao “Concurso de ideias AgrInnovation”devem ser 

desenvolvidas e implementadas em Sever do Vouga, designadamente através da constituição 

de sociedades comerciais ao abrigo da lei portuguesa e com sede em território nacional. 



 

  

 

Artigo 3.º 

Júri 

O Júri do Concurso de Ideias AgrInnovation será formado por: 

 Um representante do Vougapark; 

 Um representante da  Associação (Agim); 

 Um reperesentante da Portuspark; 

 Presidente da Anje; 

 Um representante de uma Sociedade de Capital de Risco; 

 Um representante da Universidade de Aveiro; 

 Um representante da Inovaria. 

O Júri avaliará as candidaturas conforme descrito no número 6 do presente regulamento. 

Das decisões do júri não cabe recurso. 

O Concurso de Ideias AgrInnovation rege-se pelo presente regulamento, sendo o júri soberano 

na sua interpretação, aplicação e resolução de eventuais lacunas. 

Artigo 4.º 

Âmbito 

As ideias admitidas a concurso deverão corresponder a: 

 Otimização do processo produtivo dos pequenos frutos; 

 Novos produtos/transformação do produto nomeadamente dos pequenos frutos 

(mirtilo). 

As ideias concorrentes deverão ser originais, sendo os seus proponentes responsáveis, em 

todos os termos legais, pela sua originalidade e autoria. 

Artigo 5.º 

Formalização da candidatura 

As Candidaturas devem ser feitas online, através da submissão da documentação 

disponível no site www.agim.pt. 

Constituem o processo de candidatura os seguintes documentos: 

 Ficha de candidatura, formulário de apresentação da ideia devidamente preenchido; 



 

  

 Curriculum Vitae de todos os promotores da ideia de negócio. 

Artigo 6.º 

Prazo de Candidatura 

O Prazo de apresentação das candidaturas decorre entre 10 a 28 de Abril de 2017. 

Artigo 7.º 

Avaliação das Candidaturas e Seleção das Candidaturas 

A avaliação da candidatura terá lugar na sessão final do concurso AgrInnovation, a ser 

realizada na Feira Nacional do Mirtilo 2017 no dia 30 de junho pelas 18 horas. 

No âmbito da Sessão Final, os promotores das ideias farão uma apresentação do respetivo 

projeto ao júri, devendo tal apresentação ter a duração não superior a 5 (cinco) minutos, ser 

efetuada em formato “elevator-pitch” e usar como suporte o programa powerpoint, prezzi  

etc. 

O júri avaliará as ideias de negócio concorrentes tendo em conta os critérios e pontuação:  

 Inovação e Criatividade - 20%  

 Organização e Planeamento - 20%  

 Resposta a uma necessidade identificada/ problema detetado - 20%  

 Viabilidade e sustentabilidade económico-financeira - 20%  

 Contributo para o desenvolvimento económico da Região de Aveiro - 20%  

Em caso de empate, a decisão sobre a classificação caberá ao júri. 

Na sessão final do AgrInnovation, estarão presentes investidores selecionados e convidados 

pela organização, a quem poderão ser disponibilizados sumários executivos contidos nos 

formulários de candidatura preenchidos pelos promotores. 

Artigo 8.º 

Apresentação da ideia de negócio (“pitch”) 

No período do mês de maio, os 10 grupos finalistas irão integrar um plano de atividades a 

desenvolver nas instalações do VougaPark, com vista ao desenvolvimento de competências 

transversais que servirão de apoio à realização do pitch final. Este plano irá ser publicado no 

dia 6 de Abril de 2017, nas redes sociais do Municipio/Vougapark/Agim bem como nas redes 

sociais dos parceiros do evento e na comunicação social. 

As equipas finalistas deverão em seguida, até dia 9 de junho de 2017 (00 horas), enviar por e-



 

  

mail para andreia.fonseca@vougapark.pt a apresentação da sua ideia de negócio (pitch) em 

formato pdf, suporte a utilizar no evento final.  

Artigo 9.º 

Prémios 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 

 Primeiro prémio, no valor de 9 mil euros a atribuir à melhor ideia de negócio 

inovadora,  que se materializa em: 

 Incubação durante um  período de  um ano no Vougapark; 

 Apoio à elaboração de plano de negócios (14 horas de consultadoria); 

 Apoio à elaboração do plano de comunicação da empresa (10 horas de 

consultoria); 

 Mentoring especializado ( 10 horas de consultadoria); 

 Apoio à estratégia de proteção e valorização de direitos de propriedade intelectual 

(5 horas de consultoria); 

 Apoio à elaboração de candidaturas a sistemas de incentivos (5 horas); 

 Oferta de serviços de consultoria agrícola por parte da AGIM. 

 Segundo prémio, no valor de 6 mil euros a atribuir à melhor ideia de negócio 

inovadora e que se materializa em: 

 Incubação durante um período de seis meses no Vougapark; 

 Apoio à elaboração de plano de negócios (10 horas de consultadoria); 

 Apoio à elaboração do plano de comunicação da empresa (8 horas de consultoria); 

 Mentoring especializado (7 horas de consultadoria); 

 Apoio à estratégia de proteção e valorização de direitos de propriedade intelectual 

(5 horas de consultoria); 

 Apoio à elaboração de candidaturas a sistemas de incentivos ( 5horas); 

 Oferta de serviços de consultoria agrícola por parte da AGIM. 

 Terceiro prémio, no valor de 3 mil euros a atribuir à melhor ideia de negócio 

inovadora, que se materializa em: 

 Incubação durante um período de 3 meses no Vougapark;  

 Apoio à elaboração de plano de negócios (8 horas de consultadoria); 

 Apoio à elaboração do plano de comunicação da empresa (8 horas de consultoria); 

mailto:andreia.fonseca@vougapark.pt


 

  

 Mentoring especializado ( 7 horas de consultadoria); 

 Apoio à estratégia de proteção e valorização de direitos de propriedade intelectual 

(5 horas de consultoria); 

 Apoio à elaboração de candidaturas a sistemas de incentivos. (5horas); 

 Oferta de serviços de consultoria agrícola por parte da AGIM. 

A reclamação dos prémios deverá ocorrer nos seguintes moldes: 

 Fase 1- Até (6) seis meses após a data de atribuição do prémio, pelos promotores 

singulares; 

 Fase 2- Até 12 (doze) meses após a data de atribuição do prémio, pelos representantes 

da empresa, devidamente constituída. 

Os prémios atribuídos pela Organização e demais entidades no âmbito do “Concurso 

AgrInnovation” são oferecidos de forma voluntária, não constituindo qualquer obrigação 

contraída por tais entidades perante os concorrentes. 

Artigo 10.º 

Divulgação de Resultados 

A divulgação dos concorrentes premiados será feita em apresentação pública, no decurso da 

sessão final do concurso ”AgrInnovation”, no dia 30 de Junho. 

Artigo 11.º 

Desistências 

Em caso de desistência por parte dos concorrentes, estes ficam obrigados a comunicar tal 

facto por escrito, para o mesmo email onde foram rececionadas as candidaturas. 

Artigo 12.º 

Disposições gerais  

A participação no “Concurso de ideias AgrInnovation” implica a aceitação integral deste 

regulamento . 

A organização do “Concurso de ideias AgrInnovation” garante a confidencialidade da 

informação fornecida nos documentos de candidatura, sem prejuízo do disposto no número 6 

do artigo 7.º, nomeadamente sumários Executivos (informação pública). 

A proteção dos direitos de propriedade intelectual das ideias de negócio é da inteira 

responsabilidade dos concorrentes que as apresentam. Constitui responsabilidade exclusiva 



 

  

dos participantes assegurar ou proteger a confidencialidade, propriedade intelectual ou outros 

direitos, uma vez que não poderão nem serão tomadas medidas adicionais com este propósito 

pela organização do “Concurso de ideias AgrInnovation”. 

Todos os candidatos autorizam gratuitamente a utilização global ou parcial do seu nome, da 

sua imageme do projeto, para efeitos publicitários. 

A Organização  do “Concurso de ideias AgrInnovation” reserva-se o direito de modificar o 

presente regulamento, bem como a composição do júri, por motivos de força maior. 
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04 de Abril de 2017 

10º Fórum para o Futuro da Agricultura: é tempo de agir! 

A 10ª edição do Fórum para o Futuro da Agricultura (FFA), realizado em Bruxelas a 28 de 
Março, apelou à comunidade internacional para que passe à ação na implementação dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU até 2030, onde Agricultura e 
a proteção do Ambiente são temas centrais. 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e os Acordos do Clima de Paris COP21 são 
compromissos internacionais orientadores da Sociedade rumo à sustentabilidade socioeconómica mundial, 
no entanto, precisamos de passar das palavras à ação.  

O FFA, onde participaram mais de 1700 pessoas, apelou a todos os intervenientes – empresas, políticos, 
agricultores e sociedade civil - para que se foquem nos aspetos práticos da implementação, comprometendo-
se a cooperar e colaborar, o que resultará em vastos benefícios para toda a cadeia de abastecimento 
alimentar, do campo à mesa do consumidor. 

À medida que a incerteza da produção e do abastecimento alimentar aumenta, devido ao impacto das 
alterações climáticas, aos preços baixos pagos aos agricultores e ao grave declínio da biodiversidade, a 
Agricultura continua a desempenhar um papel central na Sociedade e deve abrir-se a mudanças estruturais 
para atingir aqueles compromissos internacionais. 

«Salvemos a Terra fazendo uma aliança com ela» 

O FFA 2017 foi inaugurado com um vídeo de Sua Santidade o Papa Francisco que sublinhou «a 
relação estreita entre Agricultura, desenvolvimento e as necessidades atuais e futuras da humanidade 
(…) testemunhamos baixos níveis de emprego e má nutrição que afetam milhões de seres humanos 
que estão excluídos dos processos produtivos. O futuro da agricultura reside num novo modelo de 
desenvolvimento e consumo, nos pequenos agricultores, na proteção dos ecossistemas locais e numa 
maior responsabilidade», afirmou o Papa, deixando uma mensagem final: «salvemos a Terra fazendo 
uma aliança com ela».  

Uma das intervenções mais aguardadas do FFA foi a de Kofi Annan, que falou em nome da Fundação Kofi 
Annan, sublinhando que «não há futuro sem Ambiente» e que «face ao aumento da população mundial não 
temos outra solução senão produzir alimentos de forma sustentável». O ex-secretário-geral da ONU apontou 
cinco áreas prioritárias na Agricultura: aumentar o investimento para obter maior produtividade nos países em 
desenvolvimento; acesso a melhores sementes e tecnologia por parte dos pequenos agricultores; políticas 
públicas centradas na nutrição inteligente; sistemas alimentares que produzam mais com menos recursos e 
agricultura inteligente perante os efeitos das alterações climáticas.  

Hon Nathan Guy, ministro do Setor Primário na Nova Zelândia, partilhou o bem-sucedido modelo agrícola 
adotado neste país, que apesar de ter apenas 4,5 milhões de habitantes produz alimentos para 40 milhões 
de pessoas. O modelo agrícola neozelandês é sustentado pelo investimento em inovação e transferência de 
conhecimento, sem subsídios diretos aos agricultores. Um dos seus pilares é o consórcio Primary Growth 
Partnership, que junta o Governo e cerca de 50 empresas privadas em programas de inovação de longo 
prazo, com vista ao crescimento e sustentabilidade do setor primário do país. Até 2025 estima-se que este 
programa contribua com 6,4 mil milhões de dólares para o PIB da Nova Zelândia. 

Nota imprensa



 
Futuro da PAC 
 
O Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan, afirmou que a Política Agrícola Comum (PAC) está 
a contribuir para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, «mas pode fazer mais». Neste 
sentido enunciou aquelas que serão as grandes linhas da PAC pós-2020: investir mais em I&D e na 
transferência de conhecimento; fazer bom uso das novas tecnologias com vista a produzir mais alimentos 
com menos recursos; o greening é um caminho para continuar e a bioeconomia deve ser um novo driver para 
a agricultura inteligente e uma nova fonte de empregos no meio rural. «Temos que pedir aos agricultores 
para fazer mais pelo Ambiente, mas devem ser pagos por esse serviço à Sociedade», concluiu Phil Hogan.  
 
Ainda a propósito da PAC, Michael Salm-Salm, agricultor e representante alemão da ELO, disse que «os 
agricultores querem fazer mais pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas precisam de 
um contrato de longo prazo para cumprir políticas de sustentabilidade,  que também elas são de longo 
prazo».  
 
Por seu turno, Allan Buckwell, responsável pelo estudo da RISE sobre o futuro da PAC, sugere um modelo 
de transição dos atuais apoios diretos aos agricultores para um novo esquema de apoios, em que os 
Estados-membros devem ter mais liberdade para definir a forma como os seus agricultores atingem as metas 
a que a PAC se propõe.  
 
Alguns exemplos práticos de como implementar na prática os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 
ONU no âmbito agrícola foram apresentados. O jovem agricultor Jacob van der Born partilhou o exemplo da 
sua exploração na Holanda, onde aplica a Agricultura de Precisão desde 2006. «Estou a fazer algo de novo, 
quero que a minha exploração seja um centro experimental», disse este agricultor que também está a fazer 
negócio com a venda da informação recolhida através de deteção remota com drones, scanner de solos, 
sensores aplicados a máquinas agrícolas, entre outras tecnologias.  
 
Outro exemplo foi apresentado por Leontino Balbo Junior, vice-presidente da Native, uma empresa brasileira 
produtora de cana-de-açúcar, pioneira na colheita mecânica desta cultura e na implementação do sistema 
ERA-Ecossistema de Revitalização da Agricultura. Adotando técnicas de Agricultura de Conservação – 
sementeira direta, rotações culturais, aplicação dos restos da cultura no solo – e estabelecendo corredores 
ecológicos, esta exploração conseguiu recuperar os solos em menos de 10 anos, com 24% de aumento da 
produtividade e 35% de redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

 
O tema de Economia Circular foi abordado por Jyrki Katainen, vice-presidente da Comissão Europeia para o 
Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, que mencionou a revisão em curso da legislação 
sobre fertilizantes na UE, dando também o exemplo das biorefinarias como um caso bem-sucedido da 
Economia Circular na UE.  
 
Por fim, John Parr, presidente da Syngenta na área de proteção das culturas, referiu que a Syngenta investe 
10% das suas receitas globais em I&D, embora cada vez menos na Europa, justificando que «atualmente a 
Europa não é o melhor ambiente para lançar tecnologia de proteção das plantas».  
 
O Fórum para o Futuro da Agricultura (FFA) é uma iniciativa da ELO (European Landowners’ Organization) e 
da Syngenta, onde anualmente se reúnem entidades de vários quadrantes da Sociedade para discutir o rumo 
que a Agricultura deve seguir para responder aos desafios da segurança alimentar e ambiental.  
 
 
 
 
A Syngenta é uma das empresas líderes no seu ramo de atividade. O grupo emprega mais de 27.000 pessoas em mais 
de 90 países, com um único objetivo comum: trazer para a vida o potencial das plantas. Através da excelência dos 
nossos cientistas, da nossa presença a nível mundial e do empenho de todos os nossos colaboradores em responder às 
necessidades dos nossos clientes, ajudamos a maximizar a produtividade e o rendimento das culturas, a proteger o 
ambiente e a melhorar a saúde e a qualidade de vida. Para mais informações sobre a Syngenta, consulte o site 
www.syngenta.com. 

http://www.syngenta.com/
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