
Crédito Agrícola

A inovação e essencial
à competitividade
das empresas

Financiamento para a inovação e desenvolvimento
do sector agrícola, agro-alimentar e florestal sai

reforçado no mais recente Quadro Comunitário de Apoio
Em 2013, o sector agro-alimentar
exportou 5,6 mil milhões de euros,
cerca de 30% dos quais para países
fora da Europa Comunitária. "Nos

últimos quatro anos, as nossas ex-

portações cresceram mais de 50%",
revelou Nuno Vieira e Brito, secre-
tário de estado da Alimentação e In-

vestigação Agro-alimentar, duran-
te o Seminário "Inovação na Agri-
cultura, Agro- indústria e Floresta",

que decorreu recentemente no Par-

que de Ciência e Tecnologia da
Maia. Para este governante, "é im-

portante que os projectos viáveis e

rendíveis, com vista ao crescimen-

to, sejam apoiados". Para isso é re-
levante o papel da Comunidade Eu-

ropeia, essencial no alavancar do

desenvolvimento e sustentabilida-
de da agricultura. Como estes não
são concretizáveis sem inovação,
não é de estranhar que estasejauma
das principais apostas evidenciadas

no mais recente Quadro Comunitá-
rio de Apoio para o Desenvolvimen-
to Rural para o período de 2014 a

2020.
Há, desta forma, várias medidas

e programas cujo financiamento sai

reforçado para a inovação e desen-
volvimento do sector agrícola, agro-
alimentar e florestal. Mas "é preci-
so que as empresas, associações em-
presariais e instituições científicas

e tecnológicas aproveitem os fundos

disponíveis" defendeu, no seminá-

rio, Luis Mira da Silva, professor do

Instituto Superior de Agronomia e

responsável pela INOVISA, organi-
zação que gere arede Inovar. "É ne-
cessário o envolvimento de todos,

pois é preciso transformar conheci-
mento e tecnologia em valor", acres-
centou.

Nesse sentido, o lançamento do
Prémio Inovação Crédito Agrícola,
um forte apelo ao emprendedoris-
mo agrário, é bastante oportuno. A
inovação é essencial à competitivi-

dade das empresas nacionais e dos

seus produtos nos mercados exter-
nos e é, por isso, um motor de inter-

nacionalização. E esta é fundamen-
tal à sustentabilidade do sector agrí-
cola, agro-industrial e florestal na-
cional.

Maria Pedro Silva, da rede

INOVAR, apresentou, durante o se-

minário, o trabalho desenvolvido

em prol da inovação por esta orga-
nização, uma rede sectorial que ar-
ticula os meios académico e empre-
sarial. Abrange as fileiras hortofru-
tícola, do vinho, da floresta e do azei-

te, difunde informação técnica e

científica e facilita a transferência
de tecnologia e inovação nos secto-

res agrícola, florestal e agro-alimen-
tar. Já realizou, até agora, mais de

250 reuniões de brokerage com esse

fim. Tem actualmente 77 parceiros.

Tim Hogg, director da Escola Su-

perior de Biotecnologia da Univer-
sidade Católica do Portoe adminis-
trador da Portugal Foods, referiu,
porseuturno,que"aPortugalFoods
é uma marca que tem, como objec-
tivo, potenciar as exportações e in-

ternacionalização das empresas",
uma necessidade actual para o nos-

so país. Pólo de competitividade
económica criado em 2009 com 48
associados, 12 dos quais do sistema
de ciência e tecnologia, esta organi-
zação está instalada no Parque de

Ciência e Tecnologia da Maia.
O Crédito Agrícola manteve, des-

de sempre, um forte empenho no

apoio à agricultura e ao sector pri-
mário em geral. "Apesar do peso da

agricultura no Produto Interno Bru-
to nacional se ter reduzido para ape-
nas 2%, o sector agrícola, incluindo
outras produções primárias e filei-
ra agro-alimentar, perfaz ainda 20%
da carteira de crédito da instituição,
o que mostra bem o seu envolvi-
mento com o sector", revelou Car-
los Courelas, presidente do Conse-
lho Geral e de Supervisão do Crédi-
to Agrícola.

Apesar de a sua participação
quantitativa no PIB ser actualmen-
te pequena, é preciso apostar na

agricultura no quadro de uma nova

estratégia de desenvolvimento, com

enfoque nos chamados bens tran-
saccionáveis que possam ser expor-



tados ou substituir importações.
'Temos de saber impor a qualidade
dos nossos produtos nos mercados
internacionais para concretizar esse

potencial, o que passa também por
ganhos de escala", defendeu Carlos
Courelas.

Para que o país consiga isso, é ne-
cessário, a par das políticas adequa-
das e dos programas de apoio, que
os empresários agrícolas dispo-
nham de acesso ao crédito. O Crédi-
to Agrícola mantém uma ligação
forte ao sector primário, é um dos

oito maiores bancos em termos de

activos e o 2 o maior em número de

balcões.

Através das suas 82 caixas locais

e da sua caixa central, está em con-

dições de responder à procura de

crédito. "Nós, como banco, temosde
estar disponíveis para apoiar a trilo-
gia investigação, inovação e desen-
volvimento", disse Licínio Prata
Pina presidente do Conselho de Ad-

ministração Executivo do Crédito

Agrícola "Temos liquidez disponí-
vel para ajudar a economia do país a

crescer, contribuindo para o equilí-
brio da balança de pagamentos",
acrescentou.

A nova estratégia da Comissão

Europeia diz que é preciso produzir
com qualidade e inovação. Para isso

acontecer é necessário haver uma

ligação cada vez mais forte das em-

presas à comunidade científica. A
cooperação entre ambas é essencial

para a partilha de conhecimento ne-
cessária ao aparecimento de inova-

ções. Nada melhor do que associar

a inovação a uma produção econo-
micamente viável, essencial à com-

petitividade dos nossos produtores
agrícolas na economia global.

JOSÉ MIGUEL DENTINHO
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Nos últimos
quatro anos,
as nossas

exportações
cresceram mais
de 50%.
NUNO VIEIRA E BRITO
Secretário de Estado da Alimentação
e Investigaão Agro-alimentar

O sector agrícola
perfaz ainda 20%
da carteira
de crédito
da instituição,
o que mostra bem
o seu envolvimento
com o sector.

CARLOS COURELAS
Presidente do Conselho Geral

e de Supervisão do Crédito Agrícola

Nós, como banco,
temos de estar

disponíveis para
apoiar a trilogia

investigação,
inovação
e desenvolvimento.

LICÍNIO PRATA PINA
Presidente do Conselho

de Administração Executivo

do Crédito Agrícola

No seminário "Inovação na Agricultura, Agro-indústria e Floresta"
foram apresentados três programas que apoiam a inovação até 2020.

Horizonte 2020
0 Horizonte 2020, apresentado por
Maria João Fernandes do Gabinete

de Promoção do Programa Quadro

da Fundação para a Ciência e

Tecnologia, tem um orçamento
global superior a 77 mil milhões de

euros para o período 2014-2020. É o

maior instrumento da Comunidade

Europeia para a investigação.
Para o período de 2014-2015 há 500
milhões de euros destinados às

pequenas e médias empresas (PME)

inovadoras. Tem três pilares:
• Excelência Científica (com cerca de

32% do orçamento total);
• Liderança Industrial (22%);
• Desafios Societais (39%).

0 Desafio Específico deste programa
para o sector agrícola visa melhorar

a sustentabilidade dos recursos

biológicos. Os seus objectivos são o

abastecimento suficiente de

alimentos seguros, de alta qualidade,

e de outros produtos de base

biológica, através de sistemas de

produção primária produtivos e

eficientes na utilização dos recursos,

para serem distribuídos por cadeias

de abastecimento competitivas e

hipocarbónicas.

Portugal 2020
O Governo Português apresentou, em

Bruxelas, o Acordo de Parceria

relativamente às prioridades de

financiamento com fundos

estruturais europeus para o período

2014-2020, sendo um dos primeiros

países a fazê-10. Este programa, o

Portugal 2020, foi apresentado no

seminário por Pedro Cilínio, do

Instituto de Apoio às Pequenas e

Médias Empresas e à Inovação
(lAPMEI). O quadro de programação

Portugal 2020 está assente em

quatro eixos temáticos essenciais:

competitividade e

internacionalização, capital humano,

inclusão social e emprego, e

sustentabilidade e eficiência no uso

dos recursos. As regiões menos

desenvolvidas vão receber 93% dos

cerca de 21 mil milhões de euros do

Portugal 2020. Uma grande parte
dos apoios vai ser reembolsável, para



assegurar uma maior internalização,

por parte das empresas e das

autoridades, das vantagens e

benefícios dos financiamentos, e

apoiar um maior número de

empresas. O acesso ao financiamento

não é garantido e vai ser competitivo.

Programa de
Desenvolvimento
Rural 2014 - 2020
Luz Correia, do Gabinete de

Planeamento e Políticas do Ministério

da Agricultura e do Mar, falou, neste

seminário, de vários aspectos do

Programa de Desenvolvimento Rural

(PDR) para o período entre 2014 e

2020.

Co-financiado pelo Fundo Europeu

Agrícola de Desenvolvimento Rural -
FEADER,vai ser implementado
através de 3 PDR - Continente,

Açores, Madeira - e é um dos

instrumentos de apoio da Política

Agrícola Comum ao sector agrícola,
alimentar e florestal. As prioridades
nacionais para o Desenvolvimento

Rural passam por juntar a produção,
a transformação e a investigação

para produzir inovação útil aos

agricultores, às empresas e à

sociedade. Para que isso aconteça é

preciso potenciar a inovação junto de

todos os virtuais interessados.

Mas o desenvolvimento dos planos

de acção e dos projectos deve ser

feito de modo a assegurar a eficácia

e eficiência na execução do apoio

público.

Crédito
Agrícola
aposta na
inovação

O Crédito Agrícola e a INOVISA,
entidade coordenadora da Rede

Inovar, estão a organizar um ciclo
de seminários para promover a cul-
tura de inovação na agricultura,
agro-indústria e florestas de Portu-

gal.
O primeiro encontro decorreu

na Maia e destinou-se a Clientes do
Crédito Agrícola, agricultores, pro-
dutores, empresários e entidades do

sector. Teve, como objectivo, sensi-

bilizar os participantes para as me-
didas de apoio à investigação e ino-

vação no âmbito do mais recente

Quadro Comunitário. Estão previs-
tos mais oito seminários a realizar

em várias regiões do país, incluindo
na Região Autónoma dos Açores.

Durante o primeiro seminário
foi apresentado o concurso "Prémio

Inovação Crédito Agrícola - Agri-
cultura, Agro-Indústriae Floresta",

por José Maia Alexandre, adminis-
trador do Crédito Agrícola. Revelou

que os resultados só serão anuncia-
dos em Outubro e salientou tam-
bém o papel motivador do prémio
para o sector, essencial porque "só

a inovação acrescenta valor às acti-
vidades agrícolas. Todos queremos
um pais mais competitivo, inovador

e com mais sucesso", defendeu.
O concurso "Prémio Inovação

Crédito Agrícola - Agricultura,
Agro-indústria e Floresta" é uma
iniciativa que pretende contribuir

para a disseminação de uma cultu-
ra de inovação nos sectores da agri-
cultura, agro-indústria e floresta,
promovendo, incentivando e pre-
miando os casos de sucesso nacio-
nal.

Só a inovação
acrescenta valor
às actividades
agrícolas. Todos

queremos um país
competitivo.
JOSÉ MAIA ALEXANDRE
Administrador do Crédito Agrícola




