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SECÇÃO XXXXXXXXX INOVAR E INVESTIR:  
OS NOVOS CAMINHOS DA AGRICULTURA NACIONAL

Texto Joana Madeira Pereira 
Fotos Luís Coelho

A
crescentar valor e 
combater o desper-
dício: são os grandes 
desígnios do sector 
agroalimentar, agora 
que está “resolvido” 
o problema do aces-
so ao financiamento 
e aos fundos euro-

peus. A afirmação foi feita pela ministra 
da Agricultura e do Mar, Assunção Cris-
tas, que em plena campanha eleitoral 
para as legislativas esteve presente na 
conferência ‘Investir e Inovar: os Novos 
Caminhos da Agricultura Nacional’, um 
projeto do Expresso em parceria com o 
Intermarché — que, na mesma ocasi-
ão, distinguiu os vencedores do prémio 
Intermarché Produção Nacional (ver 
texto página ao lado).

Fazendo o balanço dos seus quatro 
anos de governação, a ministra referiu 
que, quando começou, a sua “preocupa-
ção” era o investimento: a necessidade 
de desbloquear os fundos comunitários 
e criar mecanismos de acesso aos mes-
mos era “imperiosa”. Ultrapassada essa 
fase, agora, o “tópico” do sector já é 
outro: a inovação.

Foi esse o soundbyte que percorreu 
toda a conferência Momento Expres-
so. Produtores e universidades estão a 

Conferência A inovação e o combate ao desperdício são as duas prioridades do sector

A agricultura na era da econ
trabalhar em conjunto e essa é a grande 
rutura com o passado. “As universida-
des têm vontade de se aproximar do 
sector para garantir o financiamento 
de projetos com fundos comunitários. E 
os produtores querem resolver proble-
mas. O facto de os fundos privilegiarem 
cada vez mais os projetos que são ino-
vadores colocou os dois mundos a falar 
um com os outro”, reforçou Assunção 
Cristas, exemplificando esta aliança 
com a Associação UC InProPlant, uma 
parceria entre cinco viveiristas e a Uni-
versidade de Coimbra, depois de os 
primeiros terem contactado a institu-
ição procurando uma alternativa para 
a importação de plantas: “Montaram 

um laboratório de micropropagação de 
plantas, colocando lá os investigadores, 
os doutores. E estão no caminho da 
autossuficiência na produção de plan-
tas”, refere.

Como este exemplo, outros agentes 
podem associar-se na busca pela ino-
vação, estruturar-se “como uma ver-
dadeira fileira”, desde a produção até 
à distribuição. Só assim será possível 
vencer lá fora. “Hoje temos produtos 
sofisticados, mas ainda é um nicho. Nós 
dizemos que temos a melhor pera ou 
maçã, mas chegamos a uma feira mun-
dial e percebemos que há muito mais 
produtos que reclamam para si esse 
mesmo título. Por isso, é preciso en-
contrar formas de acrescentar valor”, 
defende Assunção Cristas.

Amarilis de Varennes, presidente do 
Instituto Superior de Agronomia, em 
Lisboa, lembra que, “quanto mais trans-
formado for um produto, mais mais-
-valia fica no país”. E nota que, numa 
visita ao Japão, encontrou imensas mar-
cas de fruta fatiada, uma inovação que 
teve Portugal como berço mas que é, 
hoje, copiada por outros países — o que, 
desde logo, demonstra uma falha na 
forma como gerimos as nossas paten-
tes. Esse, apela a presidente do ISA, é 
um problema que só pode ser resolvido 
com a ajuda do Governo: se as patentes 
nacionais são gratuitas (embora tempo-
rariamente) para os projetos nascidos 
na academia, o mesmo já não acontece 

A TRANSFORMAÇÃO 
DOS DESPERDÍCIOS 
ACRESCENTA 
VALOR AO QUE 
PARECE SER INÚTIL

Vasco Simões, administrador do Intermarché,  
e a ministra da Agricultura, Assunção Cristas

A conferência contou com  
as intervenções de João Pereira 
da Silva, presidente da 
Coopfrutas; José Pedro Salema, 
líder da EDIA; a ministra da 
Agricultura, Assunção Cristas; 
Amarilis de Varennes, 
presidente do ISA; e Ana Trigo 
Morais, diretora-geral da APED
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EM PARCERIA COM

nomia circular
nos mercados estrangeiros: “Neste mo-
mento, temos uma patente nos Estados 
Unidos para um fungicida biológico 
que desenvolvemos, e cujos custos de 
patente já chegam a milhão e meio de 
euros. Que só conseguimos comportar 
porque há investidores estrangeiros no 
processo”, exemplifica.

Combate ao desperdício

Por outro lado, o labor da inovação deve 
andar de mãos dadas com outro de-
sígnio desta indústria: o combate ao 
desperdício. Como lembra a governan-
te, “é preciso apostar numa economia 
circular”, onde os processos de produ-
ção não se limitam a expelir os restos, 
mas antes a reaproveitá-los, originando 
novos produtos. “Se as peras não são 
boas para serem vendidas em fresco, 
então devem seguir para a indústria, 
evitando o desperdício e acrescentando-
-lhe valor”, explica.

João Pereira da Silva, da Coopfrutas 
— Cooperativa de Produtores de Fru-
ta e Produtos Hortícolas de Alcobaça, 
concordou. Aliás, foi precisamente esta 
a aposta do grupo de 92 produtores de 
pera e maçã desta região que deixou de 
se limitar apenas à produção primária 
destes produtos e passou a oferecer 
purés de fruta. Uma forma de, por um 
lado, “combater o desperdício” e, por 
outro, “valorizar a fruta dos nossos 
associados”, explica o empresário. Ao 

mesmo tempo, é possível, através destes 
produtos de maior valor acrescentado, 
promover a região e, dessa forma, ga-
nhar maior notoriedade para a fruta 
de Alcobaça, nomeadamente a pera e a 
maçã. Fecha-se o círculo.

Ana Trigo Morais, presidente da As-
sociação Portuguesa de Empresas de 
Distribuição (APED), acredita que a 
grande distribuição também tem um 
papel importante na “incorporação de 
valor e tecnologia nos produtos”, mas 
também no combate ao desperdício, 
sobretudo alimentar: em Portugal, 17% 
dos alimentos vão para o lixo (apesar 
de em países como os Estados Unidos 
essa proporção disparar para os 40%). 

O ACESSO A 
FUNDOS DE APOIO 
ESTÁ CADA VEZ 
MAIS DEPENDENTE 
DA INOVAÇÃO  
DOS PROJETOS

“A grande distribuição já está a fazer o 
seu papel no combate ao desperdício”, 
afirma a responsável: através do envio 
dos alimentos e produtos que não são 
vendidos para organizações que os en-
tregam a famílias mais carenciadas; ou 
até mesmo de um trabalho que está a 
ser feito ao nível do embalamento. “O 
aumento da comida pronta, nas grandes 
superfícies, em doses unitárias, é uma 
resposta evidente do sector agroalimen-
tar ao desperdício”, acredita.

Neste Momento Expresso esteve tam-
bém presente o presidente da Empresa 
de Desenvolvimento de Infra-Estru-
turas do Alqueva, José Pedro Salema. 
Mais do que inovação, falou de inves-
timento: o do Alqueva, cujas infraes-
truturas, orçadas em €2,5 mil milhões, 
vão estar concluídas no próximo ano. 
Nos últimos anos, acredita Salema, “o 
Alqueva virou-se muito para fora”, o que 
é atestado pelas muitas visitas de deciso-
res e investidores estrangeiros à zona de 
regadio do Alentejo. Apesar de admitir 
que, pela sua localização e necessidades 
de infraestruturas, a água do Alqueva é 
“mais cara” do que noutras regiões de 
regadio, Salema refere que o projeto 
foi construído “onde estão os melhores 
solos”, o que explica o grande aumen-
to de produtividade de determinadas 
culturas: o Alqueva, diz o responsável, 
fatura €160 milhões adicionais de valor 
acrescentado bruto.

jmpereira@expresso.impresa.pt

O prémio  
que distingue 
os produtores

Carne, queijo, vinho, frutas, 
produtos biológicos e legumes. 
Seis categorias para dar a 
conhecer as ideias e produções 
agrícolas mais inovadoras de 
Portugal no Prémio Produção 
Nacional. A cumprir a segunda 
edição, o projeto do Expresso e 
do Intermarché teve como 
grande objetivo ajudar a 
sensibilizar a sociedade para a 
importância fulcral do sector 
primário.
A aposta nos projetos de 
produção sustentável foi 
sempre um dos pilares deste 
projeto para que se criem 
bases mais sólidas neste 
campo e se garantam melhores 
condições para os nossos 
agricultores poderem brilhar 
cá dentro e no estrangeiro. Dos 
12 candidatos que chegaram à 
fase final do prémio, a 
organização escolheu seis 
vencedores — além de duas 
menções honrosas para a 
Sudoberry, empresa que 
produz morangos durante 
todo o ano e à Ervas da Zoé, de 
produção de ervas aromáticas 
biológicas. Aos melhores 
projetos em cada uma das 
áreas assegura-se o 
escoamento dos produtos 
durante um ano bem como 
parte da margem que será 
repartida entre o produtor e o 
Intermarché, além da 
colocação de placa descritiva 
permanente nos locais dos 
projetos vencedores com 
indicação de que os mesmo são 
apoiados pelo Prémio 
Produção Nacional.

Acham que conseguem ser 
diferentes e competir com os 
melhores em qualidade. São 
a nova geração de produtores 
agrícolas portugueses que 
damos a conhecer

A constelação  
da agricultura

Seis empresas foram distinguidas pelo Prémio Intermarché Produção 
Nacional 2015. Na foto, os responsáveis de cada uma delas:  
Azevagro, Segredos da Floresta, Coceba, Aromáticas Vivas, Quinta  
da Lagoalva e Promert

PROMERT 
Carne mertolenga em todas as mesas
Nascida em 2006, a Produtora de 
Bovinos Mertolengos trata de toda a 
fase de processamento da carne: 
compra, abate e comercialização.  E 
“quem prova não quer outra carne”, 
garante Joana Mexia de Almeida. A 
engenheira zootécnica deixou a 
investigação no Porto rumo ao Alentejo 
com o objetivo de tornar esta carne com 
Denominação de Origem Protegida 
(DOP) mais conhecida. O gado é criado 
“com o pouco que o montado alentejano 
lhe dá”, com o produto final a ser 
adaptado às necessidades atuais. Em 
2014, produziram 270 toneladas, mas 
Joana acredita que este ano vão chegar 
ao dobro. A ambição passa por ter toda a 
produção a ser vendida como DOP, “o 
que trará uma vantagem económica 
grande para os produtores que 
começam a ser cada vez mais jovens.”

COCEBA  
Em defesa do queijo da serra
“O segredo? As mãos da queijeira”, 
confessa João António Silva, presidente 
da COCEBA. A Cooperativa 
Agropecuária de Celorico da Beira 
produz, todos os anos, entre 150 e 200 
toneladas de queijo e tem um papel 
fundamental na dinamização e 
preservação das raças autóctones de 
ovelhas e cabras, num esforço de 
manutenção do ecossistema da Serra da 
Estrela. Foi nesta localidade que se fez a 
“primeira feira do queijo do país em 1287 
por decreto do rei D. Dinis”, revela. São 
cerca de 1400 cooperantes, dos quais 
mais de 20 são produtores de queijo de 
ovelha curado, sete com certificação 
DOP. O objetivo é “quintuplicar a 
produção de leite e fixar gente na terra”. 
Já estão nas lojas dos aeroportos e a 
internacionalização é o passo seguinte.

QUINTA DA LAGOALVA  
As vantagens das vindimas noturnas
Produzido em 60 hectares da planície 
ribatejana, metade da produção do 
vinho Lagoalva (um total de 300 mil 
garrafas no ano passado) segue para 
exportação. O enólogo principal da 
Quinta da Lagoalva de Cima é Diogo 
Campilho. A empresa segue os seus 
métodos, que estudou na Austrália e na 
Nova Zelândia. A introdução de castas 
estrangeiras (de que o seu pai foi 
pioneiro ao trazer para Portugal a casta 
syrah) ou a promoção de vindimas 
noturnas têm dado frutos. “Procuramos 
acompanhar as tendências. A este nível, 
não há vinhos maus”, garante. Com 
origem anterior ao 25 de Abril, a 
empresa continua a ser relevante para a 
economia local ao empregar à volta de 
30 pessoas. “Temos uma história de 
inovação e experiência. Se ganhar, 
ganhamos todos”, vaticina.

AZEGRAVO  
Dar outras formas às frutas
O que fazer para dar uso à fruta que 
não tinha escoamento? João Azevedo, 
que se dedica à produção de peras e 
uvas na região do Oeste, criou uma 
nova indústria de processamento para 
responder a este desafio. Lançou a 
FrutaFormas, que aproveita “produtos 
bons, mas que por falta de calibre são 
desperdiçados”. Nasceram assim os 
lingotes (barras) de fruta, as rodelas 
de maçã e pera desidratadas 
crocantes e gomas 100% naturais, as 
“Frutinhas”. A fábrica responsável por 
esta componente do negócio familiar 
emprega quatro pessoas e trabalha 
todos os dias com 200 quilos de 
matéria-prima. Começaram pelo 
nicho das lojas gourmet e já 
ganharam alguns prémios 
internacionais. Agora querem ser um 
dos snacks de eleição.

AROMÁTICAS VIVAS 
Inovação para a Península Ibérica
A produção de ervas aromáticas, em 
vaso e cortadas, é a especialidade desta 
empresa de Viana do Castelo. Criada 
em 2009, tem como um dos sócios 
Daniel Campelo, antigo secretário de 
Estado das Florestas, e possui dois 
hectares dedicados à produção. Um 
dos objetivos é “divulgar o papel das 
aromáticas na saúde, que é tão grande 
e pouco explorado”, diz. Além dos 
sócios locais a empresa de 40 pessoas 
pertence a uma multinacional sueca, a 
Spisa, a maior produtora de ervas 
aromáticas em vaso na Europa. Sem 
pesticidas, produzem-se por ano cinco 
milhões de plantas que chegam a toda 
a Península Ibérica. Entre salsa, 
coentros, tomilho, alecrim, orégãos, 
destaca-se o manjericão, distinguido 
como o melhor de Portugal e o 
campeão de vendas. A inovação é 
parte essencial do processo, tendo sido 
desenvolvida uma produção de insetos 
para controlar as pragas das plantas, 
técnica única no país e que vendem a 
terceiros.

SEGREDOS DA FLORESTA  
Os cogumelos em estado selvagem
Especializada na produção de 
cogumelos plorethus — que vende em 
fresco mas também na forma de licores, 
compotas, farinhas, mel ou chocolate 
—, a Segredos da Floresta começou em 
virtude da paixão de Sandrina Alves 
pelo produto. Técnica de micologia 
silvestre, passou de dar formação sobre 
cogumelos a produzi-los quase sem dar 
por isso. Após ajudar produtores a 
avançar com projetos na área, viu uma 
oportunidade. Começou por produzir 
em casa até que se dedicou “à parte 
criativa”, como lhe chama. Começou a 
vender cogumelos desidratados, farinha 
de cogumelos, azeite aromatizado com 
cogumelos, pickles, salame de chocolate 
negro com cogumelos ou mel com 
cogumelos nas feiras de gastronomia 
da zona. Entretanto já foi a Paris, 
Madrid e Luxemburgo. Hoje colhe 300 a 
400 quilos por mês.


