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O projeto +AGRO tem por objetivo potenciar a competitividade de PMEs do sector 
agroalimentar por melhorias ao nível da Gestão Organizacional, da Eficiência Energética, e da 
Segurança e Saúde no Trabalho. 
O projeto é desenvolvido pelo consórcio constituído por várias instituições de Ensino Superior 
portuguesas (UBI, UÉvora, IPC, IPCB, IPG e IPVC) e a Associação do Cluster Agroindustrial do 
Centro - InovCluster.

Assim, vimos divulgar um conjunto de sessões que estão planeadas nos quais, para além de ser 
apresentado o panorama nacional da indústria agroalimentar nos subsetores dos produtos 
cárneos, lácteos, hortofrutícolas, e de padaria/pastelaria nestas três vertentes, será ainda 
divulgado as datas e os conteúdos dos workshops de capacitação das ferramentas 
tecnológicas desenvolvidas no projeto e de acesso gratuito, que se configuram como soluções 
para apoiar as empresas na melhoria da produtividade/eficiência de processos, da eficiência 
energética e na redução de perigos e riscos. 

Ver detalhes em www.maisagro.pt
Mais informações em anexo no final deste boletim

Fonte: CAP
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O Centro Nacional de Exposições, em Santarém, vai ser palco, nos dias 7 e 8 de Junho de 2018, 
do primeiro World Olive Oil Summit (WOOS) integrado na Feira Nacional de Agricultura, a 
decorrer de 2 a 10 de Junho de 2018, com a temática principal “Olival e Azeite” e para o qual 
solicitamos uma divulgação o mais abrangente possível.
O World Olive Oil Summit (WOOS) incluirá várias iniciativas diferentes, como o Simpósio 
Ibérico de Olivicultura, o Concurso Nacional de Azeite, e o Congresso Nacional do Azeite, 
exposições de pintura, ações de cozinha ao vivo para degustar azeite e uma área de exposição 
agro-comercial do sector. 

O Congresso Nacional do Azeite pretende, nesta edição, ser um fórum de discussão 
internacional sobre diversas matérias relevantes para o sector, assim como perspectivar as 
linhas futuras da política agrícola após 2020, sendo de destacar a presença de Sua Exª, o 
Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e dos Comissários Europeus, Phil 
Hogan e Carlos Moedas, respectivamente com as pastas da «Agricultura e Desenvolvimento 
Rural» e «Investigação, Ciência e Inovação».

Neste âmbito, para mais informações e efectuar a sua inscrição, deverá consultar a página on-
line: http://worldoliveoilsummit.com/programa/

Solicitamos aos interessados que procedam à sua inscrição no evento o mais rapidamente 
possível, escolhendo uma das quatro opções possíveis. 

Fonte: CAP
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Fonte: D. Dinis Business School

Estão abertas as inscrições para as Business Lessons, um conjunto de aulas gratuitas em 
várias disciplinas de Gestão que a D. Dinis Business School oferece às empresas e 
profissionais da região nas áreas de Finanças, Fiscalidade, Estratégia, Marketing, Direito, 
Recursos Humanos e Eficiência Energética.

Esta iniciativa decorre de 29 de maio a 13 de junho, contando com o patrocínio da EDP 
Distribuição.

Cada empresa pode escolher, consoante o catálogo disponibilizado, as aulas e o número de 
colaboradores que pretendem inscrever. Consulte o catálogo aqui.

Mais informação sobre as disciplinas e os docentes, bem como inscrições nas Business 
Lessons estão disponíveis no site http://businesslessons.ddinisbschool.com

03 . A D. Dinis Business School oferece aulas de gestão gratuitas a empresas.
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04 . Curso Investimento da Cultura do Espargo

Após o sucesso da realização de cinco edições do curso de “Investimento na cultura do Amendoal” e 
três edições do curso de “Investimento na Cultura do Medronho”, disponibilizamos agora a primeira 
edição do curso de “Investimento na Cultura do Espargo”.
Local, duração e datas de realização:
Felgueiras - Cooperativa Agrícola de Felgueiras, 25 e 26 de  maio de 2018, 16 horas - das 9H30 às 
13H00 e das 14H00 às 18H30.  
Conteúdos Programáticos:
A Cultura do Espargo: 
- Variedades
- Preparação do terreno
- Conservação das garras
- Compassos
- Fertilizações, Rega e Controle de Infestantes
- Pragas e doenças
- Ciclos produtivos, colheita e processamento
- Produções e custos estimados
(Rui Madeira Pinto | Manuel Garcés)
Comercialização (Rui Madeira Pinto | Ruben Alvarez)
Visita de estudo a duas explorações de espargos: 
-  Exploração em Regime Biológico (ver flyer)
-  Exploração em Regime Tradicional (ver flyer)
Análise de rentabilidade (Pedro Mota)
- Elaboração da conta de cultura.
- Cálculo da viabilidade económica e financeira.
 Preço:
145,00 € (isento de IVA)
Inscrições aqui.

Pedidos de informação complementar:
Zulmira Campelo
Departamento de formação profissional
Contato: 963 434 307 | E-mail: formacao.forumflorestal@gmail.com

Fonte: Fórum Florestal
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Macfrut e a Informatore Agrario analisaram 33 novos produtos e atribuíram 9 medalhas de ouro, 20 
medalhas de prata e 4 medalhas de bronze como parte do Innovation Awards. Abaixo estão os 9 
vencedores da medalha de ouro.

A linha Annatura inclui produtos frescos, processados e prontos para consumo, como leguminosas e 
vegetais orgânicos. Embalados em atmosfera protegida significa que o produto pode atingir uma 
vida útil de 30 dias sem conservantes e tratamentos adicionais.

O Zeropack da Cesena foi premiado pela C3 Plus, uma motoniveladora electrónica que pode 
classificar frutas de acordo com peso, cor e diâmetro.

O sistema Feedentity é uma plataforma de partilha de dados que tem o objetivo de fornecer aos 
operadores uma série de serviços que permitem partilhar informações de maneira simples e 
intuitiva. Os dados podem ser compartilhados no mesmo nível em vez de verticalmente.

A DAI Global, uma empresa internacional dos EUA, apoia o desenvolvimento da agricultura 
trabalhando com produtores, organizações, comerciantes e exportadores para construir redes e 
aumentar as habilidades técnicas por meio da troca de dados.

As caixas de papelão SoFruMiniPak Premium (da Sofrupak polaca) estão disponíveis nos formatos 
125, 250 e 500 gr e atendem plenamente às atuais tendências ecológicas da União Europeia. Os 
produtos são funcionais, atraentes, ecológicos e capazes de atrair a atenção dos consumidores.

A Unidade de Cultivo da Cefla é um sistema de cultivo de micro-hortaliças indoor que inclui um 
dispositivo de irrigação e iluminação. Tem os seguintes benefícios: crescimento natural controlado, à 
medida que as micro-hortaliças crescem durante todo o ano.

Slide Valeriana Eco da Hortech é uma máquina elétrica para colher alface.

A Forigo Roter Italia foi recompensada pela Modula, uma semeadora elétrica que pode semear nos 
filmes de cobertura morta. Os elementos perfurantes recebem as sementes do distribuidor e as 
semeiam.

A Saent é uma variedade de espargos de qualidade média com brotos verde-púrpura resistentes aos 
ápices murchais e fechados. A cor e o sabor são tão únicos quanto a sua rusticidade, o que também 
significa que a variedade é muito tolerante a doenças fúngicas e adaptável ao estresse climático.

Mais informações em: www.macfrut.com

Fonte: Freshplaza
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Os parceiros do projeto +AGRO (https://maisagro.pt/), convidam V. Exa. a participar numa das sessões de 

apresentação dos estudos de: 

• Caracterização e Análise dos Processos Produtivos em Empresas Agroalimentares 

• Caracterização e Análise das Condições de Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas Agroalimentares 

• Caracterização e Análise Energética de Empresas Agroalimentares 

 

Datas e locais de realização dos eventos: 

• 18 de abril, 11h00m, Universidade de Évora (UÉvora), Sala de Conferências do Pólo da Mitra. 

• 18 de abril, 14h30m, Instituto Politécnico da Guarda (IPG), Pequeno Auditório dos Serviços Centrais (Inscrição 

obrigatória através do link: https://goo.gl/forms/MSOy5aIPEWFhmT513). 

• 20 de abril, 17h30m, Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC). 

• 27 de abril, 11h15m, Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

(ESTG) (https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-agro-mais-estrategia-mais-eficiencia-44883089529). 

• 03 de maio, 17h00m, Universidade da Beira Interior (UBI), Faculdade de Engenharia, Anfiteatro 8.01. 

• 10 de maio, 10h00m, Universidade da Beira Interior (UBI), Faculdade de Engenharia, Anfiteatro 8.01. 

• 11 de maio, 14h30m, Castelo Branco, Centro de Empresas Inovadoras (CEi). 

 

Nestes eventos, para além de ser apresentado o panorama nacional da indústria agroalimentar nos subsetores dos 

produtos cárneos, lácteos, hortofrutícolas, e de padaria/pastelaria nestas três vertentes, iremos ainda divulgar as 

datas e os conteúdos dos workshops de capacitação das ferramentas tecnológicas desenvolvidas no projeto e de 

acesso gratuito, que se configuram como soluções para apoiar as empresas na melhoria da produtividade/eficiência 

de processos, da eficiência energética e na redução de perigos e riscos. Ver detalhes em www.maisagro.pt  

 

O projeto +AGRO tem por objetivo potenciar a competitividade de PMEs do sector agroalimentar por melhorias ao 

nível da Gestão Organizacional, da Eficiência Energética, e da Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

O projeto é desenvolvido pelo consórcio constituído por várias instituições de Ensino Superior portuguesas (UBI, 

UÉvora, IPC, IPCB, IPG e IPVC) e a Associação do Cluster Agroindustrial do Centro - InovCluster. 

https://maisagro.pt/
https://goo.gl/forms/MSOy5aIPEWFhmT513
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-agro-mais-estrategia-mais-eficiencia-44883089529
http://www.maisagro.pt/


Data: 25 e 26 de 

Maio de 2018 

• Planasa 

• Grupo Eurobanan 

 Apoios: 

Local:  Cooperativa Agrícola de 

Felgueiras  

 Enquadramento do Curso: 

• Rui Madeira Pinto - Diretor Técnico da Cooperativa Agrícola de Felgueiras. 
• Manuel Garcés - Gestor de produto e responsável comercial para os países mediterrânicos.  
• Ruben Alvarez - Diretor de compras no Grupo Eurobanan Galícia. 
• Pedro Mota - Consultor especialista em análise de projetos de investimento agrário. 

 Formadores: 

145,00 € (isento de IVA) 

• Cooperativa Agrícola de Felgueiras  

• Município de Felgueiras 

• AJAP - Associação Jovens Agricultores de Portugal 

• COTHN - Centro Op. e Tec. Hortofrutícola Nacional 

• Horpozim - Associação Empresarial Hortícola 

 Entidades parceiras: 

Duração e Horário:   

16 horas | das 9H30 às 18H30 

 Forma de Organização e Metodologia: 

A ação de formação integra uma componente técnica com a participação de 3 especialistas no sistema de pro-
dução e comercialização e uma componente de análise financeira, a cargo do formador especialista na elabo-
ração e avaliação de projetos. A formação é complementada com duas visitas de estudo a projetos de espar-
gos visando a recolha de informação produtiva, técnica e financeira. 

Curso “Investimento na Cultura do Espargo” 

Organização: 

  Contatos: 96 34 34 307  |  E.mail: formacao.forumflorestal@gmail.com  | Site: www.forumflorestal.pt 

• A Cultura do Espargo:  

- Variedades 
- Preparação do terreno 
- Conservação das garras 
- Compassos 
- Fertilizações, Rega e Controle de Infestantes 
- Pragas e doenças 
- Ciclos produtivos, colheita e processamento 
- Produções e custos estimados 

(Rui Madeira Pinto | Manuel Garcés) 

• Comercialização (Rui Madeira Pinto | Ruben Alvarez 
(Grupo Eurobanan). 

 
• Visita de estudo a duas explorações de espargos:  

-  Exploração em Regime Biológico (ver verso) 
-  Exploração em Regime Tradicional (ver verso) 

 
• Análise de rentabilidade (Pedro Mota) 

- Elaboração da conta de cultura. 
- Cálculo da viabilidade económica e financeira. 

Conteúdos Programáticos: 

P
re

ço
: 

Após o sucesso da realização de cinco edições do curso de “Investimento na cultura do Amendoal” e três edi-
ções do curso de “Investimento na Cultura do Medronho”, disponibilizamos agora a primeira edição do curso 
de “Investimento na Cultura do Espargo”.  

Atualmente, Portugal apresenta-se como um importador líquido desta hortícola, com uma área produtiva 
praticamente inexistente, cifrando-se a importação em mais de 1 milhão de euros anuais. Como diversificação 
da atividade agrícola na exploração ou rentabilização de pequenas áreas, o espargo é visto hoje como  uma 
cultura alternativa, com potencial de crescimento e consumo. 

Em parceria com:  

http://www.forumflorestal.pt/


Formador: António Pedro Mota 

Licenciado em Engenharia Zootécnica e Mestrado em Apoios Finan-
ceiros ao Investimento nas Explorações Agrícolas em Portugal pela 
Universidade de Évora. Foi 23 anos técnico do IFADAP e DRAN  na 
avaliação e análise de projetos. Experiência como formador em 
várias entidades formadoras, quer a agricultores nas áreas dos 
incentivos nacionais e comunitários quer a técnicos nas áreas da 
Politica Agrícola e na elaboração de projetos no âmbito da agricul-
tura e pecuária. Durante 17 anos foi técnico de grau II na Unidade 
de Incentivos da Região de Entre Douro e Minho no IFADAP na 
análise técnica, económica e financeira de projetos de investimento 
na agricultura e pecuária dos programas PAMAF, AGRO e VITIS.  
 
Durante 7 anos foi técnico superior na divisão de avaliação e análi-
se de projetos em Braga, na análise técnica, económica e financeira 
de projetos de investimento na agricultura, pecuária e agroindús-
trias financiados pelo PRODER, acompanhamento e controlo dos 
financiamentos e pagamentos, emissão de pareceres técnicos e 
económicos. Atualmente exerce atividade de consultor, formador e 
projetista nesta área.  
Foi o formador das 13 edições do curso de “Elaboração de Projetos 
de Investimento Agrário” (EPIA), para técnicos, tendo obtido a ava-
liação média de 4,6 valores na escala de 1 a 5. 

Data limite de Inscrição: 21 de Maio 2018 

Link para inscrição: http://forumflorestal.zcconsulting.pt/informacaocurso.aspx?id=32&accao=129 

Contatos: 96 34 34 307 | E.mail: formacao.forumflorestal@gmail.com | Site: www.forumflorestal.pt 

- Gestor de Produto (“Alho” e “Espargo”), na Empresa PLANASA 
(http://planasa.com/), onde trabalha há mais de 4 anos. Responsável 
comercial para os países mediterrânicos. 
- Trabalhou na empresa “Agrifluide” como técnico comercial na área 
de fertilizantes líquidos na Região de Castilha-La Mancha. 
- Consultor técnico na área de engenharia agrícola de várias empre-
sas.   
A PLANASA, com sede em Navarra e com mais de 40 anos de experi-
ência, é hoje uma das maiores empresas de horticultura da Europa e 
tem uma presença ativa em todos os cinco continentes. Possui labora-
tórios especializados em micropropagação e propagação “in vitro”. 

Formador: Manuel Garcés 

- Licenciatura em Engenharia Zootécnica pela UTAD em 1989; 
- Técnico da Cooperativa Agrícola de Felgueiras de 1992, onde a 2010; 
- Em 2011 assume cargo de Director na Cooperativa Agrícola de Fel-
gueiras até aos dias de hoje; 
- Pós-Graduação em Engenharia da Qualidade e em Higiene e Segu-
rança Alimentar; 
- Em 2013 dá início ao projeto em Felgueiras na cultura de espargo. 
- Atualmente acompanha cerca 30 explorações com cultura de espar-
gos; 
- Formador e orador em cursos e seminários , sobre a cultura do Es-
pargo. 

 Formador: Rui Monteiro Madeira Pinto 

Curso “Investimento na Cultura do Espargo” 

Visita de Estudo: 

• Paulo Peixoto - Exploração em Regime Biológico - Silvares - 
Vizela - 1 hectare de espargo instalada em 2014 entre ou-
tras culturas  

Visita de Estudo: 

• Fernando Guimarães - Exploração em Regime Tradicional - 
Lordelo - Felgueiras - 1 hectare 

 Objetivos Gerais: 

Capacitar projetistas e potenciais investidores na cultura de Espargos na identificação das potencialidades desta cultura, exi-
gências edafo-climáticas, seleção de garras, técnicas de plantação, rega e condução da cultura, combate a pragas e doenças, 
circuitos comerciais e análise da rentabilidade. 

 Média das Avaliações nos cursos de “Cultura do 
Amendoal” e Cultura do “Medronheiro” 

Formador: Ruben Alvarez 

- Diretor de compras no Grupo Eurobanan Galícia (Hortícolas e Fru-
tas). 

A meio da segunda sessão de sábado (pelas 16H00) decorre uma demonstração de preparação e degustação de tapas com espargos, confecio-
nadas pelo chef  Moura. Esta degustação tem um custo adicional de 7,50 € para os participantes do curso e 10,00 € para o público em geral. 
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