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A medida que visa a diversificação de atividades na exploração agrícola, do programa 
de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), poderá receber candidaturas até ao final do 
mês de janeiro.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave divulga que o prazo 
para a apresentação de candidaturas para a acção "Diversificação de atividades na 
exploração agrícola", do PDR 2020, foi adiada para o dia 31 de janeiro de 2017.

A Sol do Ave é uma entidade gestora intermédia para a sub-região do Vale do Ave para 
a implementação das estratégias do Programa de Desenvolvimento Regional 2014-
2020, integrado no quadro do Portugal 2020, que gere os fundos estruturais da União 
Europeia.

Índice
PDR 2020: prazo para candidaturas 
à Ação 10.2.1.3 alargado 

Fonte: Agrotec



www.cothn.pt geral@cothn.pt

A Comissão Europeia finalizou os pagamentos relativos a 64 dos 92 programas de 
desenvolvimento rural da União Europeia do período de 2007/2013.

Os Programas de Desenvolvimento Rural (PDR) financiados no período anterior a 
2007/2013 beneficiaram de um orçamento total de 95,8 mil milhões de euros.
No final de 2016, a Comissão liquidou o saldo final de 64 programas de 
desenvolvimento rural em 23 Estados-membros, representando 70% do total de PDR.

Muitos destes programas utilizaram os fundos disponíveis na íntegra, contribuindo 
para um nível de execução geral muito elevado de mais de 99%.
Os restantes 28 programas deverão ser encerrados em 2017.
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A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) alertou para o esmagamento das 
margens que impede o crescimento da produção nacional, sublinhando que a 
sustentabilidade económica da agricultura portuguesa exige custos de produção mais 
baixos.

O presidente da CAP, João Machado, disse à Lusa que a questão dos custos de 
produção elevados e dos preços de venda baixos devido à concentração da 
comercialização foram temas enfatizados na reunião realizada na Chamusca, com 
associações de produtores do distrito de Santarém.

O encontro com dirigentes associativos do Ribatejo foi o segundo dos sete Conselhos 
Consultivos Regionais que a CAP vai realizar ao longo do mês de janeiro e que este ano 
têm a novidade de decorrerem ao longo de todo o dia, com a parte da tarde a ser 
dedicada a uma visita de campo.

No caso do Ribatejo, à reunião que se realizou de manhã na Chamusca seguiu-se uma 
visita a uma agroindústria situada em Alpiarça, a Monliz, onde ficou patente a 
dificuldade de abastecimento com produtos nacionais, apesar da preferência do 
mercado europeu dada a sua qualidade, disse.

“Os clientes preferem os produtos portugueses, mesmo mais caros”, mas, apesar de a 
agricultura ribatejana ser “bastante empresarial”, não consegue fornecer esta unidade 
industrial em pleno, salientou.

Continua na página seguinte.
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João Machado apontou como exemplo os brócolos que a Monliz importa de zonas espanholas junto à fronteira, dada a incapacidade de os 
produtores locais competirem com os preços aí praticados.

“Esta é uma área que tem que ser mais tratada. Para crescer, os custos de produção têm que ser mais compatíveis”, disse, salientando os custos com 
impostos, energia, gasóleo, água, consideravelmente superiores aos suportados pelos produtores espanhóis.

Por outro lado, apontou o esmagamento das margens na comercialização que “traz problemas a uma agricultura que tem qualidade” mas que se vê 
impossibilitada de competir.

João Machado afirmou que, a exemplo do que aconteceu na primeira reunião, realizada quinta-feira em Alcobaça, também hoje foi sublinhado pelos 
dirigentes associativos os atrasos nos pagamentos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural.

“Apesar de o senhor ministro dizer que está tudo em dia, o facto é que não está”, disse.

O Orçamento do Estado, programas como o “Portugal Sou Eu” e a participação em eventos nacionais como a Feira Nacional de Agricultura (em 
Santarém), são outros dos temas que a CAP está a debater nas reuniões com as 250 associações associadas para, no final, “transmitir ao Governo as 
preocupações do setor”.

O próximo Conselho Consultivo, do Alto Alentejo, está agendado para 13 de janeiro em Castro Verde, seguindo-se, até dia 26, os do Baixo Alentejo e 
Algarve, de Entre Douro e Minho, de Trás-os-Montes e do Centro.

Continuação.
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Nos últimos tempos muito se tem falado de organizações de produtores, mas pouca importância se tem 
dado a esta forma de organizar a produção agro-pecuária.

A figura das Organizações de produtores surge como um mecanismo de compensação em relação às 
negociações da Organização Comum dos Mercados para as Frutas e Legumes e foi-se estendendo a outras 
fileiras. Actualmente existem Organizações de Produtores reconhecidas, ao abrigo da Portaria n.º 169 de 
2015, em diversas fileiras, mas sempre com o objectivo de maximizar o potencial das estratégias de grupo.

Também nos últimos tempos muito se fala e escreve sobre a produção de alimentos em quantidade, com 
qualidade e a um preço justo, sobre uma economia justa e com responsabilidade social, das relações entre a 
produção e a distribuição, de como reduzir os custos de produção, em planeamento de culturas e 
produções, de como promovemos e vendemos as nossas produções dentro e fora do País, de como se deve 
fazer agricultura ambientalmente sustentada, de como inovamos, etc. De facto a organização da produção 
contribui de uma forma muito significativa para tudo o que foi anteriormente referenciado.

Na fileira das frutas e legumes o valor da produção organizada ainda é bastante baixo, cerca de 28% 
comparativamente com a média dos países da EU, que é de 46 %, isto deve-se a diversos factores, alguns 
estruturais e outros de política. Os factores estruturais têm muito a ver com a pequena parcela, generalizada 
na maior parte do território, com a diversificação de culturas e também com as nossas raízes e a nossa 
cultura. Em relação a alguns factores políticos, eles são transversais às diversas fileiras da atividade agrícola 
em Portugal. No passado a produção agrícola foi por diversas vezes tida como moeda de troca nas 
negociações entre diversos sectores económicos e na esmagadora maioria dos casos, saiu sempre como 
perdedora nestas negociações, logo podemos concluir que para a maioria dos políticos, a agricultura não era 
importante no modelo de crescimento e desenvolvimento do País.

Actualmente a agricultura que se faz em Portugal é, na maioria dos casos, uma agricultura profissional e 
muito competitiva, no entanto as mudanças constantes no mundo obrigam-nos também a mudar para 
sermos mais eficientes e continuarmos competitivos.

Continua na página seguinte...
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Ainda temos muitos agricultores de muito pequena, pequena e média dimensão, mesmo os agricultores de maior dimensão em Portugal são pequenos numa economia à escala 
global. Em Portugal, a única forma de os agricultores ganharem dimensão para venda da produção, para reduzirem custos de contexto, para terem acompanhamento técnico de 
qualidade, etc., é pertencerem forçosamente a uma Organização de Produtores. Esta realidade não é uma questão ideológica, é analisarmos as dinâmicas dos mercados e agirmos 
com racionalidade. Estes agricultores só vão ter um rendimento minimamente justo, quando produzirem produtos de qualidade, garantindo a segurança alimentar e com eficiência na 
gestão dos recursos.

A agricultura como qualquer outra actividade económica, não pode estar dependente dos ciclos eleitorais ou agendas politicas, é fundamental a estabilidade das políticas, da 
legislação e do desenho dos quadros de apoio.

Os programas de apoio à agricultura têm objectivos concretos, que por vezes não são suficientemente explicados aos cidadãos contribuintes, esses objetivos devem-se inserir num 
plano, a mais longo prazo que a duração do quadro comunitário em causa. É sobejamente sabido que os quadros de apoio criam por vezes ilusões e afastam-se da realidade do mundo 
rural. Compete aos decisores, em sintonia com os agricultores e as suas organizações, estabelecerem um conjunto de acções e medidas a longo prazo, com o objectivo de se atingirem 
determinadas metas.

Se, como sistematicamente é dito, é importante o aumento do número de agricultores sócios de organizações, tem de haver políticas estáveis de incentivo à organização, neste 
concurso recentemente aberto da medida 3.2 do PDR, foi retirada a majoração de 10%, recentemente instituída, no apoio para os sócios das Organizações de Produtores. Do nosso 
ponto de vista, foi uma oportunidade perdida de valorizar a organização, esta era uma medida que se deveria ter mantido, pois era uma diferenciação positiva para quem encarava a 
organização como algo de importante. Por outro lado, estes investimentos feitos numa lógica das Organizações de Produtores, correm menos risco de insucesso. As OP têm muito 
mais conhecimento acumulado, tanto na produção como nos mercados, que a maioria dos agricultores isolados, logo, podem ser consultores dos agricultores nos investimentos que 
vão fazer, quer seja no que vão produzir, ou como vão produzir.

Não chega distribuir dinheiro dos contribuintes, é necessário que esse dinheiro nos traga retorno, económico, social, ambiental e da nossa autonomia alimentar. É fundamental 
estabelecermos as metas e monitorizar o desempenho e não tenho a menor dúvida que os agricultores pretendem colaborar para melhorar a situação económica que vivemos.

Domingos dos Santos

Continuação
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Um estudo da Grand View Research, uma empresa estadunidense especializada em 
consultoria e estudos de mercado, concluiu que o mercado dos drones agrícolas valerá 
3.614 milhões de  euros em 2024. Em 2015, este sector valia 185 milhões de euros.

O facto de estes aparelhos contribuírem para a gestão das explorações ao «tirar 
fotografias dos campos, fornecendo dados cruciais sobre as culturas e os solos», é o 
que tem permitido a sua emergência como um «sector lucrativo», explica o relatório. 
«Os veículos não tripulados utilizados na monitorização de culturas podem aumentar 
radicalmente os rendimentos, reduzindo ao mesmo tempo o custo da filmagem com 
aviões.»

O mesmo estudo prevê que a procura por alimentos biológicos, o investimento em 
agricultura de precisão e o financiamento dirigido aos produtores de drones 
impulsione o crescimento deste mercado.

Mercado dos drones agrícolas 
vai valer 20 vezes mais em 2024.
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A agricultura está a passar por uma revolução tecnológica. Através da combinação de 
computadores, GPS, drones e robôs, está-se a alterar as regras do jogo. Com os mais 
recentes avanços no automatismo, podemos assistir muito brevemente a uma 
agricultura sem intervenção humana.

A “Eyespot” é uma tecnologia que combina vários elementos num só. Sendo um 
projeto de investigação fundada pela AHDB Horticulture, tem por objetivo a inovação 
e a redução da aplicação de herbicidas em cerca de 95%.
Esta máquina autónoma percorre os campos usando um scanner e vários sensores 
preparados para a deteção de ervas daninhas, e após as encontrar, aplica gotas de 
herbicida diretamente no “alvo”. Assim, evita-se a aplicação indiscriminada de 
herbicida em toda a cultura assim como anula-se o efeito de “drifting” dos modernos 
aplicadores.

A redução da absorção de herbicidas por parte do solo e das plantas circundantes é a 
mais-valia deste sistema. Os testes iniciam-se em 2018.
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A AGRO - Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação vai realizar-se de 23 a 26 de março de 2017.
A revista AGROTEC e o Portal Agronegócios são media partners do evento que em 2017 assinalará a comemoração da 50.ª edição do certame.
Esta será ainda a última feira a ser apresentada no Parque de Exposições de Braga, antes das obras de reabilitação, avança a organização que vai convidar 
o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para presidir à Comissão de Honra.
Organizada pela InvestBraga, a AGRO é a maior feira do setor primário do Norte do país e da Galiza e é a única, ao nível nacional, que faz parte da 
EURASCO (European Federation of Agricultural Exhibitions and Show Organizers).
A AGRO tem vindo a crescer, de ano para ano, em qualidade, oferta e número de visitantes, adianta a organização.
O evento contemplará ainda uma Grande Conferência, onde serão debatidos temas relevantes para o setor, e ainda uma Gala de homenagem a 
instituições e empresas nacionais.
Além do Presidente da República, a InvestBraga vai ainda convidar o Primeiro-ministro, António Costa, o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, e o 
Comissário europeu da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Phil Hogan.

Para mais informações, consulte a página: http://www.investbraga.com/peb/news/45
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