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Vida Económica - O projeto 
EuroAgri é uma plataforma ope-
racional do EUREKA, iniciada 
em 1991, focada na promoção 
de parcerias europeias para a 
inovação no setor agroalimen-
tar. O que pode revelar mais 
para que as empresas saibam 
com mais detalhe a que se des-
tina?

João Santos Silva - O EuroAgri 
agrega competências na formação 
da ideia para um novo produto 
ou processo e encontra canais de 
valorização para os resultados das 
atividades de investigação e desen-
volvimento (I&D) de um consór-
cio. Esta dinâmica é operada nos 
46 países com representatividade 
no EUREKA (www.eurekane-
twork.org). 

Assim, a produção científica 
poderá revelar-se mais eficaz na 
inovação europeia, ao integrar na 
economia tecnologias de ponta 
das áreas dos novos materiais, bio-
tecnologia ou tecnologias de in-
formação e comunicação (TIC’s), 
para citar alguns exemplos. Por 
outro lado, ajudamos na fase de 

marketing da inovação, pela per-
ceção atempada de novos nichos 
de mercado ou pela previsão de 
dinâmicas sociais ou legais. 

VE – Quer dar-nos um exem-
plo prático disso mesmo?

JSS - Veja, por exemplo, a res-
posta à apetência asiática para 
sumo de tomate (http://www.
eurekanetwork.org/project/-/
id/4906#). A inovação europeia 
para o setor alimentar tem a van-
tagem de nascer dentro das aper-
tadas normas legais de segurança 
alimentar. Este facto aumenta o 
desafio tecnológico, mas a inova-
ção europeia, acompanhada pelo 
EuroAgri, tem associada a credi-
bilização que ajuda à replicação e 
adoção rápida pelos mercados.

VE - Como comenta que Por-
tugal – o ISA e o senhor em par-
ticular e o pólo PortugalFoods – 
tenham assumido a presidência 
desta plataforma? 

JSS - O mandato de Portugal é 
de 1 de setembro de 2014 a 31 de 
agosto de 2015. A presidência não 
aconteceu. Ela foi sendo planea-
da e preparada nos últimos anos. 

O que existiu foi uma perceção 
do gabinete EUREKA Portugal, 
desde 2013 na Fundação para a 
Ciência e Tecnologia e, anterior-
mente, na ADI - Agência de Ino-
vação, para reforçar a dinamização 
de ideias de inovação baseadas nos 
mais recentes resultados da ciên-
cia nacional, articulando-os com 
as vontades do setor (nacional e 
internacional). Alguns exemplos 
e mais detalhes podem-se encon-
trar no site do EUREKA (www.
eurekanetwork.org) e no recente 
livro “Portugal 2015”, de Lino 
Fernandes.

VE – E qual é aqui o papel da 
Portugal Foods?

JSS - No campo da valoriza-
ção de resultados, a participação 
da PortugalFoods na presidência 
é primordial, pela experiência 
aportada nestes domínios e pela 
possibilidade de usar o EuroAgri 
como montra do que se tem de-
senvolvido em Portugal. Estou 
certo de que temos muito boa 
articulação universidade-empresa 
para os domínios da inovação ali-
mentar, com exemplos de grande 
qualidade.

VE – E, neste contexto, que 
vantagens surgem para Portu-
gal e para as empresas nacio-
nais decorrentes desta presi-
dência portuguesa?

JSS - Lembro-me, num almo-
ço com o António Casanova, da 
Unilever, ele referir a propósito 
de inovação que “… o capital 
persegue a criatividade”. De fac-
to, não me lembro de uma boa 
ideia ter parado por falta de ca-
pital. A presidência vai permitir 
ter acesso a um maior número de 
propostas na fase de procura de 
parceiros. Existindo competên-
cias em Portugal, a integração 
de entidades portuguesas será 
um corolário da presidência. Por 
outro lado, a presidência poderá 
servir para empresas portuguesas 
reforçarem os contactos opera-
cionais e de investigação com 
zonas geográficas que conside-
rem importantes. E a participa-
ção da PortugalFoods na presi-
dência contribuirá também para 
valorizar a marca “Portugal”.

ISA E PORTUGALFOODS ASSUMEM PRESIDÊNCIA DA PLATAFORMA EUROAGRI

Presidência do EuroAgri atrai 
parceiros para as empresas nacionais

“A produção científica poderá revelar-se mais eficaz na inovação europeia”, afirma João Santos Silva.

Candidaturas ao 
EUREKA abertas 
“em contínuo”

A apresentação de projetos 
EUREKA, no setor alimentar 
e outros, pode ser feita “em 
qualquer altura”, encontrando-
se o programa “aberto em 
contínuo”, revelou João Santos 
Silva à “Vida Económica”. 
No caso português, a receção 
de candidaturas é feita pela 
Fundação para a Ciência e 
Tecnologia.
O docente do ISA de Lisboa 
frisa que o EuroAgri “é uma 
plataforma institucional 
associada ao gabinete português 
do EUREKA e, por conseguinte, é 
um serviço gratuito incluído nas 
políticas de apoio à inovação”. 
E, apesar de não ter incentivos 
comunitários associados, “os 
projetos com o apoio do EuroAgri 
e aprovados pelo EUREKA têm 
registado uma elevada taxa de 
sucesso na candidatura aos 
incentivos”.  
Adicionalmente, “as empresas 
envolvidas, regra geral, estão 
em condições de poderem 
candidatar-se aos programas 
de apoio fiscal à I&D”, diz 
João Santos Silva. Tanto mais 
porque o EuroAgri “impulsiona o 
aparecimento de novos projetos, 
contribuindo para a diminuição 
do risco dos decisores por falhas 
de informação”. 
Por outro lado, “ao 
ajudarmos a encontrar 
bons parceiros de mercado 
para a fase final do projeto, 
potenciamos os resultados 
comerciais do investimento e, 
consequentemente, aumentamos 
a disposição do empresário para 
inovar”. 

Ao assumir a presidência 
da plataforma EuroAgri, 
integrada no projeto 
EUREKA – através 
do Instituto Superior 
de Agronomia de 
Lisboa (ISA) e do 
pólo PortugalFoods – 
Portugal e as empresas 
do agroalimentar ficam 
mais próximas dos 
canais internacionais. 
E, com isso, mais 
aptas a encontrarem 
parceiros ou consórcios 
e a maximizarem os 
resultados das suas 
atividades de I&D.
Em entrevista à “Vida 
Económica”, João 
Santos Silva, docente do 
ISA que assume, desde 
setembro, em nome de 
Portugal, a presidência 
da plataforma, está 
otimista. “As empresas 
portuguesas podem 
reforçar os contactos 
operacionais e de 
investigação com 
zonas geográficas 
que considerem 
importantes”. E 
a participação da 
PortugalFoods ajudará 
a “valorizar a marca 
Portugal”.
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30 Empresas                 

Presidência do EuroAgri 
atrai parceiros para as empresas 
nacionais
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