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A Agricultura, a Alimentação e o Ambiente são as três grandes áreas temáticas do Ensino 
Agrário. A sua importância vital está cada vez mais na ordem do dia, a todos níveis: ciência, 
governação e opinião pública.

As instituições de Ensino Agrário têm a missão de formar os profissionais que a importância, a 
complexidade e a constante evolução destas três áreas exigem. Por estas razões, sentem uma 
constante necessidade de melhorar, diversificar e reajustar a sua atividade de Ensino e 
Formação.
Nessa medida, as Jornadas Técnicas, inseridas nas comemorações de uma efeméride do 
Ensino Agrário - 130 do Ensino Agrário comemorados este ano pela Escola Superior Agrária do 
Instituto Politécnico de Santarém, têm como objetivo reforçar a sensibilização de toda a 
comunidade para a importância deste ensino e sugerir linhas de orientação para o mesmo no 
horizonte próximo de 2030.

As Jornadas vão desenvolver-se numa sequência de três painéis, cada um constituído por uma 
palestra introdutória e uma mesa redonda.
O primeiro painel procura traçar o panorama atual e as perspetivas de evolução próxima dos 
desafios e recursos dentro de cada uma das três grandes áreas.
Com o segundo painel, vai-se procurar definir não só os perfis profissionais dos técnicos que os 
cenários anteriormente traçados exigem, mas também os conhecimentos e competências a 
conferir a toda a comunidade em áreas vitais para todos e em que todos podem contribuir.
Finalmente, no terceiro painel, procurar-se-á definir os formatos de ensino e formação 
adequados.

O evento irá decorrer nos dias 4 e 5 de maio no auditório da Escola Superior Agrária de 
Santarém. Inscrições gratuitas mas obrigatórias através do seguinte email:

ana.jacob@esa.ipsantarem.pt 
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Fonte: Agricultura e Mar Atual

Em entrevista ao departamento de comunicação da AgroGlobal, Diogo Silvestre Ferreira, 
responsável de produção na Herdade Vale da Rosa, explica que conta actualmente com 250 
hectares de uva em produção (6.000 toneladas em média por ano) e um “projecto 
ambicioso de expansão: a família pretende dobrar a área nos próximos anos. Temos terra 
para isso, mas a maior limitação é o investimento, muito elevado (70 a 80.000 euros por 
hectare), é preciso algum cuidado”.

Para Diogo Silvestre Ferreira, os principais entraves ao aumento da produção são a mão-de-
obra: “É um desafio cada vez maior. No Vale da Rosa temos cerca de 800 colaboradores em 
plena campanha, e é aí que começam os problemas maiores, muitas vezes temos que 
recorrer a mão-de-obra estrangeira”. No resto do ano a Herdade emprega em média 350 
colaboradores e consegue com alguma facilidade alcançar esse número com “as pessoas 
das aldeias aqui à volta”.
Aquele responsável adianta ainda que conta com “variedades precoces [de uva], de meia 
estação e tardias, trabalhamos com plásticos (de cobertura) para prolongar o mais possível 
o calendário de produção, que vai de meados de Junho até finais de Novembro, o que 
acaba por ser uma grande vantagem para nós em termos de mercado”.

Por outro lado, a Herdade Vale da Rosa tem novas variedades sem grainha com sabores 
exóticos, para responder a um nicho de mercado, a clientes que procuram novos sabores e 
sabores distintos. “Já se fazem em alguns países e nós estamos a experimentá-las no Vale 
da Rosa, dentro de algum tempo poderemos mostrar estas novas variedades aos nossos 
clientes”, explica Diogo Silvestre Ferreira.

A marca Vale da Rosa está actualmente em cerca de 15 países, mas vende cerca de 60% da 
uva em Portugal. Dos 40% que exporta, grande parte é para Inglaterra, “a França também é 
um mercado importante para a Vale da Rosa, a Polónia, a Bélgica, entre outros, há cerca de 
dois anos iniciámos um trabalho com a China”, afirma Diogo Ferreira.
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03 . Governo atribui 288 mil euros a quatro organizações de agricultores

O Governo determinou a atribuição de um subsídio a organizações nacionais 
representativas dos agricultores e filiadas em organizações europeias, bem como o 
montante destinado a cada, segundo um despacho publicado a 23 de abril, em Diário da 
República.

O diploma determina assim a atribuição de um subsídio de 84.980 euros à Confederação 
dos Agricultores de Portugal (CAP), bem como à Confederação Nacional das Cooperativas 
Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (CONFAGRI); de um apoio de 66.610 euros à 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a entrega de um montante de 51.430 euros 
à Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP).

«Tendo sido feita a apreciação e selecção das candidaturas para os apoios financeiros 
previstos, procede-se agora à atribuição dos subsídios para o ano de 2018, de acordo com 
os princípios da racionalidade na utilização dos recursos financeiros disponíveis e de rigor 
orçamental, tendo também em conta o balanço da aplicação dos subsídios nos anos 
transactos», lê-se no diploma.

O Governo acrescenta que a atribuição dos subsídios em causa não prejudica «correcções 
decorrentes da validação da despesa, no âmbito do apuramento de contas do ano de 
2017».

Entre as despesas elegíveis, com uma comparticipação de 70%, encontram-se a 
remuneração de pessoal técnico e administrativo e rendas e despesas gerais da delegação 
em Bruxelas.

Os montantes atribuídos às organizações são suportados pelo Ministério da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural, através de verbas inscritas no orçamento de 
funcionamento do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral.
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Foram estabelecidas as condições fitossanitárias para a exportação de pera, maçã, 
pêssego, ameixa, citrinos e uva de mesa para a Costa do Marfim.

De acordo com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) os interessados 
devem obter junto das autoridades fitossanitárias da Costa do Marfim a autorização prévia 
de importação, após a qual deverá ser solicitada à Direção Regional de Agricultura e Pescas 
respetiva, a inspeção fitossanitária à remessa a exportar para efeitos de emissão do 
Certificado Fitossanitário. 

Fonte: Agronegócios
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