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01. AGROGLOBAL organiza conferências online e visita virtual nos
dias 9, 10 e 11 de Setembro

Fonte: Agroglobal

A Agroglobal, o maior evento proﬁssional agrícola do nosso país, teria este ano a sua sétima edição. As
expetativas apontavam para 475 empresas ligadas ao setor agroﬂorestal que visavam estabelecer novos
contactos, partilhar novos conceitos e tecnologias entre si e com os milhares de empresários agrícolas
visitantes.
Infelizmente não poderá realizar-se mas vivemos tempos demasiado importantes para deixar passar em
“claro” um acontecimento que, de dois em dois anos, vem constituindo uma referência da agricultura
portuguesa.
A Agroglobal não deixará de dar o seu contributo, assinalando as datas em que se realizaria – 9, 10 e 11
de Setembro – incentivando o espirito resiliente e construtivo dos empresários do setor e dos nossos
dirigentes.
Assim, nesses dias, haverá uma planta virtual na página web www.agroglobal.pt e divulgada pelos media
partners em que os expositores vão comunicar as suas mais recentes soluções e os seus projetos
inovadores a todos os visitantes que a ela queiram aceder.
Decorrerá também nesses dias um ciclo de conferências, sobre questões agrícolas atuais que poderão ser
seguidas por todos em live streaming.
Os temas serão os seguintes:
Dia 9 - Manhã - Agricultura de precisão
Tarde - Desaﬁo da ﬂoresta de produção e a PAC pós 2020
Dia 10 - Manhã - Novas culturas e agricultura biológica
Tarde - “Almond Summit”
Dia 11 - Manhã - Portugal no futuro, visão estratégica para Agricultura, Alimentação e Território
Tarde - Estratégias “Green Deal”, “Farm to Fork” e Biodiversidade 2030 na PAC e Estratégia
Portuguesa na PAC
O auditório onde decorrerão estas sessões será instalado no recinto da feira para “transportar”
virtualmente os visitantes para o ambiente Agroglobal, até porque aí estarão a decorrer os trabalhos de
campo nas culturas instaladas, e
nunca descuradas, pelas empresas que levaram a cabo ensaios e
demonstrações.
Brevemente serão conhecidos os intervenientes de cada conferência. O conjunto de personalidades que
se deslocarão a este auditório, isolado no campo único da lezíria do Tejo, assegura, desde já, que “esta”
Agroglobal será o acontecimento agrícola do ano no nosso país.
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02. Reino Unido: Uma cooperativa de frutas frescas trabalha na
primeira "Quinta robótica" do mundo

Fonte: Freshplaza

Num esforço para lidar com a futura escassez de mão de obra, a maior cooperativa de
refrigerantes do Reino Unido alocou um orçamento de £ 2,5 milhões para criar a primeira
fazenda robótica do mundo. O projeto se chama Robot Highways e tem como objetivo garantir a
sustentabilidade ao setor nos desaﬁos da força de trabalho, na necessidade de produção global
de alimentos e na redução do impacto ambiental.
O projeto será a maior demonstração conhecida de robótica e tecnologias autônomas, que será
localizada na Clock House Farm em Kent.
A cooperativa Berry Gardens, propriedade do produtor, faz parte do consórcio responsável pela
execução do projeto. O grupo também é formado pela Saga Robotics, líder em robótica para o
setor de frutas vermelhas; a University of Lincoln e a University of Reading, entre outras. Eles
apontam que o projeto é fundamental para a sustentabilidade do setor ao reduzir a
dependência da mão de obra sazonal, estimando uma redução de 40% na mão de obra
necessária.
www.Farminguk.com
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03. Esperados meses complicados no mercado de batata

Fonte: Freshplaza

O mercado da batata está bastante movimentado neste momento, com mais oferta do que
procura, devido ao arranque precoce na região de Beauce e ao consumo doméstico ainda
limitado ”, explica Arthur Georges da Ag'Pom, uma empresa familiar sediada no Sena-Marítimo.
“As fábricas, cobertas por seus contratos, estão ausentes no mercado livre. Ainda é um efeito do
coronavírus. No mercado de produtos in natura, a situação é mais positiva por enquanto, mas
esperamos um período complicado entre setembro e dezembro. Os volumes que não vão às
fábricas certamente vão aumentar a oferta no mercado in natura e as incertezas quanto ao
armazenamento com a descontinuação do CPTC provavelmente farão com que os produtores
queiram vender seus produtos com mais rapidez: haverá uma grande oferta para o ﬁnal do ano.
A família Georges produz e vende batatas há várias gerações. Em 2018, Arthur Georges fundou
a Ag'Pom para se especializar no comércio de batata no Seine-Maritime e em outras áreas de
produção na França. No ano passado juntou-se a ele a irmã Louise, além de representante
comercial com sede em Portugal.
80 a 90% das batatas Ag'Pom são exportadas, principalmente para Espanha, Portugal e Itália.
Alguns volumes menores são exportados para países orientais, destino que Arthur Georges
deseja desenvolver.
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