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Já se encontra disponível para consulta, o documento que contém na integra, as conclusões das V Jornadas 
Técnicas da Batata. Pode consultá-lo em anexo no final deste boletim.
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Semana 15  Conheça as conclusões integrais das
 V Jornadas Técnicas da Batata
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No Algarve a implementação da Agricultura Social é já uma realidade em vários municípios e IPSS, promovendo 
assim uma melhoria da qualidade de vida das populações, quer a nível económico, quer de saúde. Está hoje 
testado e comprovado que uma das melhores terapias sociais são as práticas que envolvem a terra e produção 
de alimentos saudáveis, aplicando as regras de produção em Modo Biológico.
 
O II Seminário de Agricultura Social apresenta uma transversalidade de temáticas do nosso quotidiano, desde 
saúde envolvendo a dieta mediterrânica e a sociedade em geral. No entanto, salienta-se a participação de 
reclusos do Estabelecimento Prisional que irão relatar na primeira pessoa as experiências vivenciadas na Horta 
Solidária do Banco Alimentar do Algarve, sediada nas instalações da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve. 

A envolvência das autarquias é um dos pontos fulcrais para o desenvolvimento destas estruturas. Sendo os 
autarcas quem de mais próximo acompanha os seus munícipes, foi convidado para o efeito o Vereador Sá 
Fernandes para demonstrar o exemplo de Lisboa, pela sua heterogeneidade e complementaridade de cidade e 
campo. 

Segue em anexo o respetivo programa para divulgação e mais informamos que poderão fazer a vossa inscrição 
através de gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt 

ÍndiceII Seminário de Agricultura Social 
21 de abril de 2017 - DRAP Algarve

 Auditório da DRAP Algarve no Patacão  

Fonte: DRAP Algarve
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Já estão disponíveis  no nosso site as primeiras apresentações do Colóquio "Organização da Produção no 
Setor da Horticultura Ornamental" realizado nos dias 24 e 25 do passado mês de Fevereiro.

Download em http://apppfn.crivosoft.pt/

Índice

Fonte: Vida Rural

Colóquio - Organização da Produção 
no Setor da Horticultura Ornamental
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Como já tinha sido referido na anterior edição deste boletim, 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.
Não se esqueça de se inscrever, as inscrições são gratuitas:

http://semanahorticola2017.webnode.pt/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-Gz-nhUlAka7VskCriWE-
7Q5dsPOA9kZ0x_OI7CSgDYk0g/viewform?c=0&w=1

Índice

Fonte: COTHN

Semana Hortícola do Oeste
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ÍndiceFeira Nacional do Mirtilo decorre de 29 de 
junho a 2 de julho

Fonte: ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DA REGIÃO DE LEIRIA, RIBATEJO E OESTE

Sever do Vouga vai acolher a 10ª edição da Feira Nacional do Mirtilo nos dias 29 e 30 de junho e 1 e 2 de julho. 
O evento, de entrada gratuita, realiza-se no Parque Urbano da vila e promete trazer milhares de visitantes à 
Capital do Mirtilo ao longo dos quatro dias. 
A Feira Nacional do Mirtilo inclui uma componente direcionada para o visitante profissional e outra lúdica, 
dirigida às famílias.

A área profissional do evento é composta por expositores ligados à fileira e um conjunto de palestras técnicas, 
de participação gratuita, a decorrer durantes dois dias (sexta e sábado). Visitas a pomares de mirtilos e ao 
Campo Experimental de Pequenos Frutos, acompanhadas por técnicos agrícolas, e demonstrações de 
equipamentos e serviços completam a vertente técnica da Feira Nacional do Mirtilo.

A realização do certame ao ar livre, num parque verde, e com entrada gratuita, constitui um excelente motivo 
para as famílias passarem o dia no recinto da Feira Nacional do Mirtilo. E motivos de interesse para miúdos e 
graúdos não vão faltar: animação musical, animação para os mais novos, animação itinerante, viagens em 
comboio turístico, apanha do mirtilo, showcookings, desportos radicais, gastronomia, entre muitas outras, são 
algumas das atividades que a organização vai incluir nos 10 anos da Feira Nacional do Mirtilo.

Este ano, e para assinalar a 10ª edição, a organização vai oferecer aos visitantes a oportunidade de provarem 
gratuitamente 10 variedades diferentes de mirtilos, devidamente identificadas. Deste modo, poderão ficar a 
conhecer melhor as características, sabor e textura de cada uma delas e posteriormente adquirir a variedade 
que mais gostaram junto dos expositores presentes no evento.

Inscrições abertas para expositores:
As inscrições para quem pretenda participar na Feira Nacional do Mirtilo como expositor encontra-se abertas 
até final do mês de abril. Os interessados podem obter o regulamento e a respetiva ficha de inscrição no site da 
Feira, em www.feiradomirtilo.pt
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Infografia perda de S.a
 
Na infografia em anexo no final deste boletim, encontra-se listado os principais números do estudo realizado a 
nível europeu, sobre os impactos que irão ocorrer nos diversos países e culturas, com a saída prevista de 
sustâncias activas.

Fonte: APH
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ÍndiceAtelier de Inovação | Workshop gratuito para projetos 
de inovação na fileira da HORTOFRUTICULTURA

A INOVISA e o Crédito Agrícola estão a organizar workshops gratuitos para equipas de projetos de inovação: os 
Ateliers de Inovação. Orientados para fileiras estratégicas nacionais, e contando com o apoio da Rede Rural 
Nacional, estes são workshops para promover e valorizar inovação nas fileiras dos cereais, hortofruticultura, 
floresta e produção animal. 

O Atelier de Hortofruticultura é já dia 9 de maio na Cooperativa Agrícola de Alcobaça, organizado em parceria 
com o COTHN, a Portugal Fresh, o Centro de Competências de Hortofruticultura e o Centro de Competências 
para o Tomate de Indústria.

Aceda ao programa em anexo no final deste boletim. 

Se está ou esteve envolvido em projetos de inovação, saiba mais sobre estas iniciativas e inscreva-se, a si e à sua 
equipa de projeto, em .  www.ateliersinovacao.pt

Fonte: Inovisa
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V Jornadas Técnicas da Batata 

 
As V Jornadas Técnicas da Batata, de volta à Escola Superior Agrária de Santarém e à 
semelhança das anteriores, tiveram como objetivo promover um espaço de debate, 
capaz de contribuir para o lançamento de novas estratégias de inovação, 
competitividade para a modernização, organização e desenvolvimento da fileira da 
batata. Com muito agrado vimos criado uma organização nacional dedicada à batata. 
 
Depois do sucesso alcançado nas anteriores Jornadas, o evento deste ano foi mais um 
marco demonstrativo da importância da cultura da batata no panorama agrícola 
nacional, comprovado pela presença de 130 participantes, pelo interesse das 
apresentações e questões levantadas. 
 
A mesa redonda constituiu um sinal indiscutível do interesse e da necessidade da 
realização deste tipo de encontros, tendo em vista a discussão e procura de soluções. 
 
Nestas Jornadas tal como nos anos anteriores, foram identificadas novas 
oportunidades e melhor caracterizados alguns dos estrangulamentos. 
 
Das inúmeras contribuições debatidas e recebidas, queremos destacar aquelas que 
assumimos como as principais conclusões destas V Jornadas Técnicas da Batata: 
 

1. Foi sentida, por todos, a necessidade de desenvolver tarefas que venham a 
contribuir para a maior organização do setor produtivo da batata; 

 
2. A discussão e partilha de informação sobre matérias relacionadas com o setor 

devem ter uma continuidade e planos de ação específicos; 
 

3. Com a criação da Porbatata foi possível juntar todos os agentes, 
nomeadamente Organizações de Produtores (OP), Empresas de exportação e 
importação, Empresas de distribuição, Empresas de importação de batata 
semente, Escolas Agrárias, DGAV, INIAV, GPP, DGADR, Direções Regionais de 
Agricultura e Pescas e Associações Técnico – Centificas de interesse publico. 

 
Em termos técnicos concluiu-se que:     
 
 - a proteção fitossanitária da cultura assume cada vez mais um papel preponderante 
no seu sucesso e consequentemente no sucesso dos agricultores. 
 
 - a gestão ambiental da cultura, apesar de bastante eficiente ainda pode melhorar.  
 
 - a fileira da batata está disposta a desenvolver um conjunto de atividades que 
promovam a sustentabilidade dos recursos naturais. 
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V Jornadas Técnicas da Batata 

Aos Centros Operativos Tecnológicos e entidades associativas da fileira deverão ser 
atribuídos meios técnicos e financeiros para: 
- poderem desenvolver ações de formação de técnicos especializados, para 
trabalharem junto das associações e/ou organizações de produtores; 
 
- proceder à caraterização sistemática e completa do setor e criar uma estrutura de 
discussão e partilha de informação, para que todos os agentes do setor possam 
beneficiar. 
 
 
Assim, os apoios financeiros, no âmbito do PDR, revestem-se de enorme importância, 
para que as associações de agricultores/OP possam desenvolver trabalhos de 
experimentação aplicada e/ou inovação tecnológica dentro do setor. Só com 
investimento podemos melhorar as tecnologias, o marketing e o conhecimento. 
 
 
No que diz respeito ao mercado podemos concluir que: 
 
 

1. A regulação dos mercados, nomeadamente, a importância de contrariar a 
volatilidade dos preços de venda é uma necessidade urgente, 

 
2. O interprofissionalismo da fileira deve ser promovido, 

 
3. A promoção e marketing continuado e dirigido para a batata é fundamental, 

 
4. O reforço das relações entre os vários agentes da fileira é benéfico para todos, 

 
5. Deve haver uma reflexão de forma organizada e especifica sobre o setor da 

batata, sabendo que a cultura contribui grandemente para o valor 
acrescentado da agricultura portuguesa e para a sustentabilidade das 
explorações agrícolas. 

 
Mas a cultura não depende só da técnica e do mercado. 
 
Depende também da legislação. 
 
- A Legislação Europeia em relação ao uso de produtos fitofarmacêuticos está em 
constante pressão e devem ser salvaguardadas as especificidades da zona 
mediterrânica, 
 
- Há cada vez mais pressão nos preços de produção, decorrente do aumento das regras 
legais, dos impostos, da redução das ajudas e da falta de apoio ao investimento. 
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V Jornadas Técnicas da Batata 

 
Apesar de tudo 
 
Nos últimos anos, produtores, organizações e outros operadores tem investido na 
modernização e investigação de novas técnicas, novos produtos e de novas formas 
organizativas que muito tem contribuído para o sucesso da cultura. 
 
 
De acordo com os dados de exportação de batata-semente holandesa, Portugal 
importou, para fresco e indústria, até Fevereiro de 2017, um total de 17.883 toneladas, 
o que representa um aumento de 12% face a igual período do ano anterior. 
 
 
Estes dados confirmam um aumento de área plantada de batata em Portugal.  
 
Este aumento é naturalmente muito influenciado pelos bons preços registados nas 
duas últimas campanhas, fazendo “renascer” o interesse e a aposta dos produtores 
nesta cultura. 
 
Há assim otimismo na produção de batata!  
 
O bom exemplo desse otimismo da cultura é também a recente criação da “Porbatata - 
Associação da Batata de Portugal”.  
 
Mais um sinal positivo para este setor e que poderá ajudar bastante os produtores e as 
organizações. 
 
Para terminar, acreditamos que estas Jornadas contribuíram e promoveram, uma vez 
mais, um debate muito positivo sobre a atual situação do setor em Portugal. 

Tal só foi possível com a colaboração de todos, pelo que fica o agradecimento a todos 
os que contribuíram para a realização destas jornadas, nomeadamente à organização, 
aos patrocinadores, aos oradores e a todos os participantes. 
 
Foram lançados temas que não se esgotaram e por isso fica o desafio da continuidade 
destas jornadas.  
 

Um muito obrigada a todos e até às VI JORNADAS! 

 



 

 

 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 
Apartado 282, Patacão, 8001-904 Faro 

Telf:351 289 870 700 – Fax: 351 289 816 003 
E-Mail: gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt 

www.drapalg.min-agricultura.pt 

 

 

II Seminário de Agricultura Social  
 

Programa 
 

Dia 21 de abril de 2017 - Auditório da DRAP Algarve 
 

09.00 h - Receção dos participantes 

09.30 h - Abertura dos trabalhos 

 Eng.º Fernando Severino, Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

Dr. Jorge Botelho, Presidente da Associação de Municípios do Algarve  

Dr. Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal de Faro  

 PARTE 1 – Agricultura Social   

Moderador do Painel – Eng.º José Manuel Entrudo Fernandes - Diretor de Serviços de 
Desenvolvimento Agroalimentar e Rural – DRAP Algarve 

10.00 h – Horta Solidária na DRAP Algarve: O cultivo da inclusão social  

Drº Nuno Alves – Presidente do Banco Alimentar contra a Fome do Algarve 
Drº Julio Melo – Diretor do Estabelecimento Prisional Olhão 
Testemunho de reclusos com regime aberto – Estabelecimento Prisional de Olhão 

10.20 h - O caso da Câmara Municipal de Lisboa – Parques Hortícolas Municipais 
Drª. Rita Folgosa - Câmara Municipal de Lisboa - Grupo de trabalho para a Promoção da 
Agricultura Urbana na Cidade de Lisboa 

 10.50 h - A Agricultura Biológica na Agricultura Social  
  Eng.º António Marreiros – Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural – 

DRAP Algarve 

11.10 h - Coffe-Brake 

 PARTE 2 – Mesa Redonda 

11.30 h - Moderador: Eng.º José Graça, Diretor Regional Adjunto da DRAP Algarve 

  Oradores 

Dr. José Sá Fernandes - Vereador da Câmara Municipal de Lisboa 
Dr.º Vitor Barros – Coordenador do Grupo de Acompanhamento para a Salvaguarda e Promoção da 

Dieta Mediterrânica 
Doutora Teresa Sancho – Coordenadora do Programa Regional para a Promoção da Alimentação 

Saudável (PNPAS) 

Eng.º Fernando Severino – Diretor Regional da DRAP Algarve 
Dr.ª Patrícia Seromenho - Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira  

Dr. Artur Filipe Gregório – Coordenador de Projetos da Associação In Loco 

13.00 h – Encerramento 



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

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.



Low Yield Legislation

#WithOrWithout

The potential impact of hazard-based legislation on:

EUROPEAN ECONOMY

Y I ELD

TRADE

OUR ENVIRONMENT

“Cumulative impact 
of hazard-based 
legislation on crop 
protection products 
in Europe”1

The system that regulates pesticides is �awed. 
The process of regulation has been politicised, it is increasingly dismissive of science and innovation, 

and it overlooks the merits of risk-management, and the fact that farmers need access to the right tools 

to put a safe and secure supply of food on our tables.

The EU will become dependent on imports 

for more than 20% of its staple crops such as wheat, barley, 

potatoes and sugar beets while the EU would need to import 

4 million tons of grapes from 3rd countries.

Without the 75 substances, a smaller local 

crop supply will affect EU value chains 

in the form of higher costs and fewer jobs.

EU Farmers ultimately 

become less competitive on a global scale 

as producers in other countries are not 

held back by such restrictions.

Less options for Farmers to protect 

their crops means a greater risk of the development 

of resistance.

Without the 75 substances, 

the overall carbon footprint will rise by 47%.

The viability of the staple and specialty crops analysed 

will be at risk, including the jobs that go with them. 

Today, the cultivation of seven staple crops in the EU 

results in 83 million tons of CO2 emissions.

will be at medium or high-risk of being lost. 

This situation is especially prevalent in the Mediterranean countries 
where Famers’ toolbox is already extremely limited.

THE RESULT:

THE RESULT:

THE RESULT:

THE RESULT:

A  R E C E N T  S T U D Y  C A L L E D

WITHOUT PESTICIDESThe report underlines the bene�ts of pesticides 

and shows how important it is that EU farmers have 

access to the tools they need not only to stay 

competitive, but to help feed a growing global 

population set to reach almost 10 billion by 2050.

EU farmers might lose up to

of their yields 

for certain crops.

key 
staple 
crops2

Researchers 
analysed the 
situation in 

and extrapolated 
effects to the EU level.

crop value of 
the staple crops2

REPRESENTING

COUNTRIES 
IN THE EU 

specialty 
crops2

THE STUDY’S FOCUS

currently available 
to farmers might 
be withdrawn 
from the market.  

estimated 
that due to this 
hazard-based 
legislation, IMPORTANT

SUBSTANCES

75 OF

400 7

9
62%

85
%

24

of EU

Staple crops2 would face a decrease in yields of 10-40%. 

Specialty crops2 will be highly effected and could lose 

up to 85% of their yields.

540,000
IN FAC T, AN ESTIMATED

JOBS

Steward Redqueen. Cumulative impact of hazard-based legislation on crop protection products in Europe. Final report. 21 July 2016. 
http://www.stewardredqueen.com/uploads/nieuws/cumulative_impact_of_hazard_based_legislation_on_crop_protection_products_in_europe.pdf

1

Staple crops include: wheat, barley, maize, oilseed rape, potatoes, sugar beet and grapes. Specialty crops include: durum wheat, carrots, apples, 
beans, hops, onions, brassica, mushrooms, rice, tomatoes (open-air and greenhouse produces), pears, peaches/nectarines, soy, hazelnut, olives, tulip 
bulbs, apple trees, bell peppers, black currants, citrus fruits, cherries, sun�owers and peas for selected countries.

2



Country-speci�c highlights if the farmers’ toolbox is preserved:

GERMANY

Country-speci�c highlights if the farmers’ toolbox is depleted:

FRANCE

PRODUCTION YIELDS

HIGHER

23
Million 
tons

PRODUCTION VALUE

5
Billion
PER 
YEAR

€

PRODUCTION VALUE

2.4
Billion
PER 
YEAR

Specialty crops 
apples and blackcurrants will face 

FRANCE GERMANY UNITED KINGDOM

POLAND SPAIN ITALY

THE NETHERLANDS AUSTRIA IRELAND

THE

that depend on the crops covered 
by the study will be affected 50%

LOWER
YIELDS

20%
LOWER
YIELDS

the yield of sugar beets 
will drop by almost 

 lower yields are inevitable: 
wheat will be most affected with

PRODUCTION YIELDS

HIGHER

23
Million 
tons

UNITED KINGDOM

PRODUCTION VALUE

1.1
Billion
PER 
YEAR

€400 Million OF VALUE 
LOSS

€108 Million OF VALUE 
LOSS

€1.5 Billion OF VALUE 
LOSS

PRODUCTION YIELDS

HIGHER

4
Million 
tons

SPAINPOLAND

PRODUCTION YIELDS

HIGHER

6
Million 
tons

PRODUCTION VALUE

0.5
Billion
PER 
YEAR

PRODUCTION VALUE

2.7
Billion
PER 
YEAR

PRODUCTION YIELDS

HIGHER

11
Million 
tons

ITALY

PRODUCTION VALUE

2.7
Billion
PER 
YEAR

COST
INCREASE18-34%

YIELD 
LOSS70-100%

Olives and grapes will likely face a  

PRODUCTION YIELDS

HIGHER

10
Million 
tons

AUSTRIATHE NETHERLANDS

PRODUCTION YIELDS

HIGHER

3
Million 
tons

PRODUCTION VALUE

0.3
Billion
PER 
YEAR

PRODUCTION VALUE

412
Million
PER 
YEAR

Tulip bulbs, bell peppers 
and apple trees will face 

PRODUCTION YIELDS

HIGHER

2
Million 
tons

IRELAND

PRODUCTION VALUE

0.1
Billion
PER 
YEAR

PRODUCTION YIELDS

HIGHER

1.4
Million 
tons

€ €

€ € €

€ € €

364,000 DIRECT 
JOBS

that relate to the crops covered by 
the study will be affected

that’s equivalent to nearly half of the jobs directly linked 
to crop agriculture in the country.

30,000 JOBS

Citrus fruit 
yield loss will result in

Mushrooms will be severly affected 
with an estimated  



09:00 BOAS VINDAS

09:30 PERFORMANCE EQUIPA

Objetivo: trabalhar com as equipas participantes diferentes aspetos do trabalho em equipa e 

dinâmicas de grupo, focando o perfil de cada elemento e os diferentes papeis de cada um

11:00 COFFEE-BREAK

11:30 DESENHO DA PROPOSTA DE VALOR

Objetivo: apoiar as equipas participantes a identificar os benefícios do seu 

produto/serviço/processo e como estes respondem às necessidades do respetivo público-alvo

13:00 ALMOÇO EM CONTEXTO DE INOVAÇÃO

Visita às instalações da Cooperativa Agrícola de Alcobaça

15:00 COMUNICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO

Objetivo: apoiar o planeamento da comunicação e disseminação dos projetos participantes

16:30 PITCHES

Ronda de apresentações dos projetos de inovação (5 min / equipa)

17:30 VOTAÇÃO TOP 3

Votação dos participantes nos projetos com maior potencial e apresentação TOP 3

Divulgação do TOP 3 na plataforma AgroPortal e nas suas redes sociais

ATELIER HORTOFRUTICULTURA
9 de maio, Alcobaça

PROGRAMA

INSCRIÇÕES

PARCEIROS

www.ateliersinovacao.pt

ORGANIZAÇÃO

CO-FINANCIAMENTO

https://ateliersinovacao.pt/inscricao/
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