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O projeto finalista MaisSolo foi o vencedor do Prémio Empreendedorismo e Inovação do Crédito 
Agrícola, na categoria Inovação em Consórcio: Grupos Operacionais.

O projeto MaisSolo tem como objetivo desenvolver e aplicar tecnologias alternativas à luta química, 
nomeadamente, um novo produto que será utilizado nas culturas de cobertura ou em sucessão 
cultural, constituído por sementes inoculadas com microrganismos benéficos. Consta ainda no 
programa de trabalho, a introdução de outras soluções melhoradoras como a biofumigação, plantas 
"developer" e luta biológica. Estas técnicas permitirão retirar tratamentos muito tóxicos para um 
estabelecimento de espécies de microrganismos que, quando presentes no ambiente rizosférico, 
protegem as plantas do ataque de agentes patogénico.

O projeto MaisSolo faz parte do leque de Grupos Operacionais em que o COTHN-CC está envolvido. 
Pode conhecer mais sobre o projeto através da página: https://maissolo.webnode.pt/
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O Balanço de Campanha da Batata vai ter lugar no próximo dia 26 de novembro a partir das 09:45, 
na Zona Industrial de Riachos, Apartado 24, 2354-908 em Riachos.
Este evento vai contar com o Balanço da campanha da batata de consumo e da batata de indústria, 
assim como o dar a conhecer o ponto de situação da Tecia.

Conheça o programa em detalhe no final deste boletim e inscreva-se.
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Inês Rocha, investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra (FCTUC), desenvolveu e testou um método simples que usa bactérias e 
fungos, em separado ou de forma combinada, para aumentar a resiliência das plantas às alterações 
climáticas e, em simultâneo, reduzir o uso de agroquímicos.
O método, desenvolvido no âmbito da sua tese de doutoramento, orientada por Rui Oliveira, consiste 
essencialmente em inocular plantas com bactérias presentes na rizosfera (na zona da raiz) e fungos 
micorrízicos.

Estes dois tipos de micro-organismos possuem diferentes mecanismos de ação direta na planta, 
através da absorção de nutrientes, do fornecimento de água, etc., ou indireta (por exemplo, 
protegendo a planta de pragas ou melhorando a estrutura do solo).

O processo de inoculação traduz-se por incorporar micro-organismos que promovam o crescimento 
das plantas de uma forma mais resistente, permitindo a sua sobrevivência independentemente da 
degradação ambiental.

Até obter uma fórmula eficiente e sustentável, o estudo compreendeu várias fases, entre as quais a 
identificação de micro-organismos promotores de crescimento vegetal em culturas agrícolas e a 
seleção de fungos e bactérias com o potencial mais elevado para garantir o sucesso do método.

Os resultados alcançados até agora, afirma Inês Rocha, «são promissores, demonstrando vantagens na 
aplicação do método desenvolvido. Nos ensaios de avaliação do stress hídrico, as bactérias tiveram um 
efeito positivo no rendimento da cultura e os fungos foram responsáveis pelo aumento da absorção de 
nutrientes».

Com o prolema das alterações climáticas, «esta abordagem apresenta-se como uma solução eficiente e 
de baixo custo para promover uma agricultura sustentável através da redução do uso de agroquímicos e 
do aumento da sobrevivência das plantas face a stresses ambientais, como os problemas das secas, 
inundações e salinização dos solos», sublinha a investigadora da FCTUC.

O projeto, iniciado em 2015, é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 
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Esta Pós-Graduação vem responder à necessidade de uma gestão moderna e profissionalizada, 
essencial para reforçar as competências no setor e responder aos desafios do crescimento e da 
competitividade internacional. Fornece ferramentas científicas e práticas centradas na especificidade 
do setor, através de um corpo docente excelências de entidades de referência, como são os casos de: 
Ondina Afonso, Presidente do Clube de Produtores Continente-Sonae MC; José António Rousseau, 
Consultor em Marketing da Distribuição; Pedro Ivo da Costa Queiroz, Diretor-Geral da Federação das 
Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares; Pedro Falcato, Sócio-gerente e Diretor Comercial 
CONSULAI, Pedro Miguel Santos,  Administrador do grupo AGROMAIS.

Objetivos: 
»» Proporcionar um enquadramento da realidade regional e nacional da agroindústria
»» Fornecer ferramentas de marketing para negócios industriais
»» Explorar as especificidades logísticas e legais de produção agrícola e animal
»» Apoiar a criação de novas estratégias para o crescimento e internacionalização

Detalhes da formação:
Início: 24 de novembro 2018
Duração: 134 Horas | Sábados
Candidaturas: Até dia 15 de novembro
Mais informações aqui.
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Vai decorrer em Idanha-a-Nova, a primeira BioRegião de Portugal, um processo de construção 
participada que tem sido muito interessante e enriquecedor para a região e para todos os envolvidos, 
onde se procura juntar a sociedade civil, empreendedores, start-ups, investidores e decisores.

Idanha, um lugar inesperado para um evento de tecnologia, vai ser o palco de um programa pioneiro em 
Portugal. As iniciativas desenvolvidas nesta região são um exemplo do que pode ser feito para 
revitalizar regiões do interior, contribuindo para o seu crescimento económico e social, bem como para 
resolver problemas graves de desertificação humana, alterações climáticas, etc, podendo vir a ser 
replicado em muitos outros locais com sucesso.

O evento é organizado pela BGI (Building Global Innovators - IUL MIT Portugal Accelerator) em parceria 
com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova sendo o local de partida a cidade de Lisboa (no dia 10 de 
novembro, pelas 13 horas), com destino a Idanha num comboio histórico, ao longo do Rio Tejo, onde o 
melhor do rural se funde com o melhor da tecnologia digital. Em Idanha, haverá um evento de abertura 
e um cocktail e concerto de boas-vindas. Durante o dia 11, decorrerá um amplo debate em torno de 
temáticas variadas relacionadas com os projetos em curso no âmbito do i-Danha Food Lab. No dia 12, 
ocorrerão serão visitados alguns dos casos de sucesso já implementados. 

Por ser um lugar tão distinto - o evento irá decorrer na aldeia de Monsanto.
Saiba mais em: https://www.idanhafoodlabevent.com/
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Balanço da Campanha da 
Batata 2018

26 de novembro de 2018
Zona Industrial de Riachos 
Apartado 24, 2354-908 
Riachos

Data:

Local:

Programa:

09.45 h – Receção dos participantes
10.15 h – Sessão de abertura
10.30 h – Balanço da campanha da batata de consumo (PorBatata) e da batata de indústria 
                  (Agromais)
10.50 h – Debate
11.00 h – Pausa
11.15 h – MaisSolo e a cultura da batata (equipa do projeto)
11.30 h – Tecia: ponto de situação (Paula Cruz de Carvalho (DGAV)
12.00 h – Debate
12.30 h – Encerramento

Patrocínio:Apoio:

Inscrições gratuitas clique aqui 

https://drive.google.com/open?id=1hqPlLUsQNua-IIRVSNmGGFjQWAR-RLN9Z4wQW2TH03I


Consulte o seu Distribuidor
SAPEC AGRO ou visite:
www.sapecagro.pt

A REFERÊNCIA
NO CONTROLO
DO MÍLDIO!

A Cuidar do que é Nosso.
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