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O COTHN vem desta forma juntar a sua «voz» aos demais, 
manifestando o mais sincero pesar pelas vítimas de mais
um trágico fim de semana, na esperança de que um
despertar de consciências possa trazer um futuro melhor
para a nossa floresta, para o nosso mundo.
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Agri Innovation Summit conclui: 
é preciso colocar o agricultor no 
centro da Inovação 

 Syngenta patrocinou o Agri Innovation Summit, que decorreu em Porto Salvo, a 11 e 12 de Outubro. O 
Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan, esteve lá e convergiu com os 600 participantes na principal 
conclusão do evento: é preciso transferir o conhecimento para o campo e colocar o agricultor no centro da 
Inovação. 
O Agri Innovation Summit reuniu promotores de projetos de inovação tecnológica aplicada à agricultura, 
oriundos de toda a Europa, com o intuito de debater as oportunidades e os desafios da inovação e da 
digitização na agricultura e nas economias rurais. 
O evento decorreu segundo um modelo inovador de pequenos grupos de trabalho, que no final das sessões 
apresentaram conclusões à organização, que devem servir de input aos legisladores e às empresas que 
fornecem tecnologia. Algumas das principais recomendações são: uso de novas tecnologias para gerar 
informação aberta e incentivar a sua partilha; integrar a informação e o conhecimento para desenvolver 
sistemas de apoio à decisão que acrescentem valor na exploração agrícola, ao consumidor e à sociedade; 
acessibilidade e transparência da informação em toda a cadeia de valor, do agricultor ao consumidor; acesso 
generalizado à banda larga para impulsionar a inovação focada no agricultor. 

 Entre os projetos apresentados destacaram-se algumas linhas de trabalho como a Economia Circular aplicada 
na agricultura, visando aproveitar os resíduos como recursos. Por exemplo, o GreenTaste, projeto que 
envolve, entre outras entidades, a indústria portuguesa Italagro, pretende valorizar o tomate indústria verde 
que fica do campo como base para molhos e temperos de elevado valor nutricional, usando a fermentação 
por bactérias como processo inovador. Outro exemplo é a start-up portuguesa EntoGreen, que desenvolve 
tecnologias de base biológica para reutilizar restos de produtos vegetais. Recorre a larvas para inocular os 
resíduos, convertendo os nutrientes presentes nos desperdícios em fertilizante orgânico para o solo. 
Simultaneamente, as larvas, ricas em proteína e gordura, são processadas em farinha de inseto para soluções 
de nutrição animal. 

Leia toda a nota de imprensa em anexo no final deste boletim.
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Participar no Portugal Exportador constitui uma oportunidade ímpar para as empresas iniciarem ou 
consolidarem o seu processo de internacionalização.
Brevemente estará disponível a inscrição nesta iniciativa que junta, num só dia e num só lugar, mais de 100 
oradores, 90 expositores e mais de 1500 visitantes.

Reserve já a data 22 de novembro para o Centro de Congressos de Lisboa

Mais informações na página: http://www.portugalexportador.pt/

Índice
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Portugal Exportador 
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Agradecendo desde já a todos os que tornam este evento possível, aproveitamos para informar que as 
inscrições para o Proteção das Plantas 2017 (2º Simpósio SCAP de Proteção das Plantas; 8º Congresso da 
Sociedade Portuguesa de Fitopatologia e 11º Encontro Nacional de Proteção Integrada) encontram-se 
encerradas por termos atingido a capacidade máxima prevista para o evento.

Índice

Fonte:COTHN

Proteção das Plantas 2017 

Esgo
tado
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O Governo pretende desenvolver o Programa Nacional de Regadio, contemplando a reabilitação e a 
expansão de perímetros de rega.

As medidas presentes no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) 
entregue, na sexta-feira, no parlamento, consideram o «desenvolvimento do Programa Nacional de 
Regadio, incluindo a reabilitação e expansão de perímetros de rega, nomeadamente na área do Alqueva».
O documento revela também que, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) prevê-se a 
continuação da operacionalização dos apoios à agricultura competitiva e sustentável, à coesão territorial e à 
fixação da população em meio rural.

Para isto, o Governo vai executar o plano de ação no quadro da Estratégia Nacional para a Agricultura 
Biológica e as Estratégias de Desenvolvimento Rural.
Entre os objetivos para 2018, inclui-se ainda «o reforço da colaboração científica e institucional entre vários 
setores da sociedade e economia, incluindo [...] a agricultura, através de redes de experimentação e 
desenvolvimento em várias regiões e tipos de cultura (vinho e vinha, regadio, agricultura de montanha, 
entre outras)».

OE 2018: Governo quer desenvolver 
Programa Nacional de Regadio 
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A Frusantos, empresa portuguesa fundada em 1982, prepara-se para lançar a Saudade - Sabores do Coração, 
uma nova marca de castanha portuguesa.
A pensar na internacionalização, a Saudade vai ser apresentada em Madrid durante a Fruit Attraction, uma das 
principais feiras empresariais de frutas e legumes do mercado europeu, que decorre entre 18 e 20 e outubro e 
atrai 60 mil profissionais de 110 países.

Atualmente, mais de 50% das vendas da Frusantos são feitas fora de Portugal e a intenção é reforçar as 
exportações com a criação de uma marca distintiva, associada a um produto sazonal de elevada qualidade.
A Saudade valoriza a castanha da variedade martaínha, produzida em Sernancelhe e em todos os concelhos 
limítrofes que abrangem a área geográfica com classificação Castanha dos Soutos da Lapa DOP (Denominação 
de Origem Protegida). Alemanha, França, Suíça, Luxemburgo, Itália, Espanha, Estados Unidos e Canadá são 
mercados prioritários.
«A castanha portuguesa está muito bem conotada nos mercados internacionais e a variedade martaínha é 
diferenciadora: são castanhas mais doces, muito brilhantes e fáceis de descascar. Não havia uma marca que 
destacasse estas características distintivas e o nosso objetivo é dar a conhecer este produto de alta qualidade, 
sazonal, que o consumidor associa a uma época específica do ano e que traz saudades. Além do mercado 
internacional, também temos como prioridade captar consumidores no mercado nacional», diz Tozé Santos, 
administrador da empresa.

«A Saudade - Sabores do Coração remete para a nossa região, conhecida por estar situada no coração de 
Portugal e ter produtos de excelência. Ao mesmo tempo, está ligada à história da nossa empresa, aos valores 
da família que inspiram o negócio. Este ano comemoramos 35 anos de existência e o lançamento da marca 
também é uma forma de prestar homenagem ao fundador, João da Silva Santos, que já não está entre nós», 
acrescenta Miguel Santos, igualmente administrador da empresa.
O projeto de internacionalização da Frusantos é cofinanciado pelo Programa Operacional (Norte 2020), com o 
montante de investimento elegível global de 425.628,33€, dos quais 188.851,50€ são do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER); e 4.170,83€ do Fundo Social Europeu (FSE).

Índice

Fonte: Agronegócios
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castanha portuguesa
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A Fruit Attraction irá contar com a presença de 41 empresas portuguesas. A Feira apresenta a sua edição mais 
internacional e completa com a participação de 1500 empresas de toda a cadeia de valor do setor 
hortofrutícola, 20% mais do que no ano anterior, que apresentarão aos mais de 60 000 visitantes profissionais 
de 110 países, as suas variedades, qualidades e inovação.
Mais um ano, Portugal voltará a ter uma importante participação na Fruit Attraction, cuja 9.ª edição, 
organizada pela IFEMA e pela FEPEX, se realizará de 18 a 20 de outubro.
Um total de 41 empresas portuguesas estarão presentes nesta convocatória consolidada como a melhor 
plataforma comercial e de negócios para o setor hortofrutícola internacional.
A Fruit Attraction 2017, que se realizará nos pavilhões 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da Feria de Madrid, apresenta a maior e 
mais completa das suas edições, com a participação de 1500 empresas de 33 países, o que representa um 
aumento de 20% em relação à última convocatória.

Um total de 45 000 metros quadrados úteis de exposição – o que equivale a um crescimento de 10% em 
relação a 2016 – para dar a oportunidade aos previstos 60 000 profissionais de 110 países de conhecerem a 
maior diversidade de conteúdos, os produtos de vanguarda e os sistemas mais inovadores desta indústria.
O segmento Fresh Produce – frutas e vegetais frescos; IV e V gama; congelados e desidratados; frutas e 
vegetais para transformação; The Organic Hub; The Nuts Hub; Lançadeira viveiros - voltará a registar a maior 
representação, com 70% da oferta da Fruit Attraction, que conta, por sua vez, com um importante peso da 
Indústria Auxiliar, com 30% - Sementes, fertilizantes, agronutrientes, fitossanitários, viveiros e pré-colheita; 
Transporte e Logística; Packaging e Rotulagem; Pós-colheita; Smart Agro; Ponto de Venda; Serviços.
A Fruit Attraction, consolidada como um dos principais eventos internacionais do setor, contará com uma 
importante participação de empresas estrangeiras.
Neste sentido, à significativa presença de Portugal, juntam-se outros países, até 33, como a França, com 117 
participantes; a Itália, com 113, e os Países Baixos, com 31 empresas.
Do mesmo modo, este ano juntam-se ao Salão novos países, como o Afeganistão, a Argélia, a Colômbia, a 
Grécia, Israel, o Senegal e a África do Sul.
Destaca-se também o aumento de participação de países latinoamericanos, com 22 empresas de 8 países, o 
que efetivamente confirma a Fruit Attraction como um evento comercial fundamental para a produção, 
comercialização e distribuição mundial.
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Agri Innovation Summit conclui: é preciso colocar o agricultor no centro da 
Inovação 

A Syngenta patrocinou o Agri Innovation Summit, que decorreu em Porto Salvo, a 11 e 12 de 
Outubro. O Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan, esteve lá e convergiu com os 600 
participantes na principal conclusão do evento: é preciso transferir o conhecimento para o campo e 
colocar o agricultor no centro da Inovação. 

O Agri Innovation Summit reuniu promotores de projetos de inovação tecnológica aplicada à agricultura, oriundos de 
toda a Europa, com o intuito de debater as oportunidades e os desafios da inovação e da digitização na agricultura e 
nas economias rurais.  

O evento decorreu segundo um modelo inovador de pequenos grupos de trabalho, que no final das sessões 
apresentaram conclusões à organização, que devem servir de input aos legisladores e às empresas que fornecem 
tecnologia. Algumas das principais recomendações são: uso de novas tecnologias para gerar informação aberta e 
incentivar a sua partilha; integrar a informação e o conhecimento para desenvolver sistemas de apoio à decisão que 
acrescentem valor na exploração agrícola, ao consumidor e à sociedade; acessibilidade e transparência da 
informação em toda a cadeia de valor, do agricultor ao consumidor; acesso generalizado à banda larga para 
impulsionar a inovação focada no agricultor. 

Entre os projetos apresentados destacaram-se algumas linhas de trabalho como a Economia Circular aplicada na 
agricultura, visando aproveitar os resíduos como recursos. Por exemplo, o GreenTaste, projeto que envolve, entre 
outras entidades, a indústria portuguesa Italagro, pretende valorizar o tomate indústria verde que fica do campo como 
base para molhos e temperos de elevado valor nutricional, usando a fermentação por bactérias como processo 
inovador. Outro exemplo é a start-up portuguesa EntoGreen, que desenvolve tecnologias de base biológica para 
reutilizar restos de produtos vegetais. Recorre a larvas para inocular os resíduos, convertendo os nutrientes 
presentes nos desperdícios em fertilizante orgânico para o solo. Simultaneamente, as larvas, ricas em proteína e 
gordura, são processadas em farinha de inseto para soluções de nutrição animal. 

Agricultores que já aplicam a agricultura de precisão estiveram no Agri Innovation Summit para partilhar as suas 
experiências. João Coimbra, da Quinta da Cholda, apresentou os resultados do projeto SmartCrop, através do qual 
aplica a dose certa de fertilizantes e água na cultura do milho, no local exato e em tempo ótimo, usando tecnologia de 
aplicação a taxa variável. O seu objetivo é aumentar a rentabilidade da exploração e reduzir as emissões de carbono. 
Por seu turno, a Sociedade Agricola Mazzoni, empresa italiana produtora de maçãs, pretende ajustar a quantidade de 
produtos fitofarmacêuticos que aplica nos pomares à variabilidade do potencial produtivo das árvores, criando para 
tal mapas geoferenciados de prescrição da calda. O seu objetivo é reduzir o impacto ambiental e aumentar a 
produtividade. 

Phil Hogan, Comissário Europeu da Agricultura, reconheceu que «a conetividade e as soluções digitais são áreas nas 
quais a PAC pode e deve melhorar em prol da economia rural (…) as novas tecnologias contribuirão para encontrar o 
equilíbrio entre a performance económica e a responsabilidade que pedimos aos agricultores na preservação do 
ambiente e na mitigação das alterações climáticas». Phil Hogan defendeu uma abordagem “multi-ator”: «se 
trabalharmos juntos – agricultores, investigadores, empresas e legisladores – conseguiremos obter um verdadeiro 
progresso na implementação da digitização no mundo rural» e afirmou que o Banco Europeu de Investimento deve 
ser convocado a cofinanciar este esforço. 

 Nota Imprensa 



A Syngenta patrocinou o Agri Innovation Summit por considerar que os objetivos desta cimeira estão alinhados com a 
sua política global e o compromisso que assumiu para com a agricultura sustentável, nomeadamente através do The 
Good Growth Plan. Este Plano, aplicado à escala mundial, visa dar resposta aos desafios centrais da nossa 
Sociedade: alimentar a crescente população mundial, combater a pobreza das comunidades rurais nos países em 
desenvolvimento dotando os agricultores de meios de produção mais eficazes e, simultaneamente, lutar contra a 
erosão dos solos e promover a biodiversidade.  

Após 3 anos de implementação do The Good Growth Plan, a Syngenta desenvolveu uma rede de mais de 3700 

quintas modelo através de parcerias locais, envolvendo 23 culturas agrícolas em 42 países. Toda a informação 

reunida pela Syngenta nestas quintas modelo está a ser partilhada de forma aberta, através da iniciativa GODAN-

Global Open Data for Agriculture and Nutrition, para que outros agricultores possam melhorar o seu desempenho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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