
ESPECIAL
Eduardo
Oliveira e Sousa
"Vivemos
um momento
de afirmação
da agricultura
em Portugal"



Seis produtores convidados pelo banco
Santander falaram das oportunidades
e desafios do setor agrícola na FNA
Maria João Alexandre
A ideia de que o agricultor está num nível
social mais baixo está ultrapassada. Hoje,
quem trabalha na agricultura tem neces-
sariamente de aumentar os seus conheci-
mentos se quer acompanhar a entrada das

novas tecnologias no mundo rural. Esta foi
a mensagem deixada por Eduardo Olivei-
ra e Sousa, presidente da Confederação dos

Agricultores de Portugal (CAP) e do Cen-
tro Nacional de Exposições e Mercados
Agrícolas (CNEMA), durante uma Con-
versa Solta no âmbito dos Prémios Notá-
veis Agro Santander 2020, na Feira Nacio-
nal de Agricultura, na última sexta-feira,
em Santarém.

"Temos de tirar partido do momento em

que vivemos de afirmação da agricultura em
Portugal", disse Eduardo Oliveira e Sousa,

responsável pela organização da 56. a Feira
Nacional de Agricultura e da 66. a Feira do Ri-

batejo. Como os temas deste ano foram a vi-
nha e o vinho, houve espaço para dar a co-
nhecer as 200 diferentes castas portuguesas,
o nosso património genético, as formas de

cultivar a vinha e o património da vinha do

Douro e da ilha do Pico.

Contudo, disse, "estamos com enorme di-

ficuldade em passar a mensagem aos políti-
cos. Há toda uma sociedade que ignora o

mundo rural." Para o dirigente, não basta ter
o apoio do Presidente da República e a com-

preensão do primeiro-ministro, "é preciso
chegar aos outros políticos, àqueles que pen-
sam que proteger a natureza é deixá-la en-

tregue a si própria." O presidente da CAP

pede uma reformulação e simplificação dos

serviços estatais responsáveis pelo setor e

aproveita para informar que não vai ser re-

duzido o pacote financeiro dos fundos comu-
nitários para Portugal.
ACELERAR A ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS

Crítico da demora e complexidade burocráti-
ca em torno da atribuição de subsídios pela
União Europeia, esteve o jovem agricultor
Afonso Bulhão Martins, que teve de esperar
um ano e meio para receber os fundos a que
se tinha candidatado. Uma semana depois de

ter acabado a licenciatura em agronomia no
Instituto Superior de Agronomia, começou a

trabalhar na exploração do pai, que é enge-
nheiro agrónomo há 40 anos. Só mais tarde,
depois de mais de um ano, após ter ganho ex-

periência é que criou a sua própria empresa,
a CRBM Agricultura.



"É mais fácil para mim que tenho conselhos

gratuitos de alguém com experiência", como
o pai, afirmou ao ser entrevistado por Rui
Hortelão, o moderador das Conversas Soltas
do Santander e também um dos elementos
do júri dos Prémios Notáveis, representando
o Global Media Group. Para Afonso Bulhão
Martins, "o jovem agricultor deve começar
pela experiência de campo e só depois pensar
criar uma empresa agrícola."
O TEMPO É DE AGRICULTURA DE PRECISÃO
Manuel Penteado criou com outros colegas,
acabados de sair da universidade, a Agro Ana-
lítica para levar ao campo as vantagens da

Agricultura de Precisão. A empresa foi funda-
da em 2019 por cinco jovens recém-licencia-
dos: quatro membros da equipa têm mestra-
do em Engenharia Agronómica (um deles
tem um doutoramento em Agricultura de

Precisão e Modelação de sistemas agrícolas) e

outro tem uma licenciatura em Gestão e mes-
trado em Engenharia Agronómica.

Trata-se de uma empresa de consultoria

agrícola que tem como objetivo a otimização
da operação agrícola, facilitando a transição

para a digitalização das atividades, o proces-
samento e recolha de dados de campo, e a to-
mada de decisão baseada em factos e em in-
dicadores de desempenho.

Quem também conhece os benefícios do

uso da agricultura de precisão nas plantações
de arroz é Vasco Borba da Ory Portugal, um
agrupamento de produtores de arroz com ex-

plorações que vão da zona de Vila Franca de

Xira à Chamusca. Os produtores da Ory Portu-

gal já usam as tecnologias digitais para fazer
análises de terra; recolher imagens por satéli-
te para medir a cor (quando a imagem mostra
uma cor mais forte é sinal que nessa área a sea-

ra está mais desenvolvida); e fazer tratamen-
to de dados com ajuda das ceifeiras para me-
dir a produtividade. "Não é fácil, com as mar-

gens muito reduzidas que temos fazer este in-
vestimento, que gera resultados a médio pra-
zo", diz Vasco Borba deixando o alerta: "Os re-
sultados não se vêem no primeiro ano."

"O setor do arroz é um dos mais agrupados",
destaca. Se a compra for 100% conjunta e es-
tiver garantida uma boa margem, os produto-
res de arroz conseguem financiar as suas ope-
rações. "Em toda a fileira há vantagens em
trabalhar agrupado", sublinha.

FORÇA DO ASSOCIATIVISMO NA EXPORTAÇÃO
Outro agricultor que passou pelo espaço San-
tander foi Gonçalo Carpinteiro Albino, pro-
dutor e sócio da associação de produtores de

carne da raça Alentejana, Carnealentejana,
para quem a inovação tecnológica dentro da

área agrícola é cada vez mais importante. "O

agricultor hoje tem de ser muito dinâmico,
apostar na união. Se não estiver associado a

outros produtores, não será nada no merca-
do." A Carnealentejana começou por reunir
3 3 produtores e hoje junta 140 produtores. "A
união e o acompanhamento tecnológico tem
sido um desafio, diz, contando que os pais dos

produtores já aderiram ao ipad e que respon-
dem aos email no telemóvel. "Temos essa res-

ponsabilidade de transmitir a inovação a to-
dos os colaboradores", conclui. Sobre a união
e como o associativismo faz a força entre os

produtores falou Nuno Correia da AGP Meat,
empresa que pertence à Agrupalto, maior or-

ganização de produtores de suínos em Portu-

gal. Fundada em 1994, a Agrupalto tem mais
de 20 empresas associadas. Todos juntos atin-

gem um volume de produção de 24 mil por-
cos por semana, afirmou Nuno Correia.

Desde que o governo autorizou os matadou-
ros a vender para a China, a AGP Meat acele-

rou o passo rumo ao continente asiático. Foi
há três anos que iniciou a exportação de por-
cos para a China e hoje sabe que só descansa-

rá quando conseguir duplicar as vendas para
este país, o que estima acontecer já em 2020.
A empresa vende também para o Japão e para
a Coreia.

Portugal, na sua opinião, tem um problema:
há poucos compradores, o que dificulta a po-
sição negociai dos produtores de porco. Se so-

mos poucos, mais importante é a união entre
si. "Portugal é o segundo país do mundo com
maior concentração na produção de porco,
onde 70% do mercado está concentrado em
seis empresas", diz Nuno Correia. Por outro
lado, para a fileira ser forte há que aumentar
os volumes de abate, que são hoje muito bai-

xos, e a capacidade de congelação.
Para Nuno Correia, os empresários portu-

gueses precisam da pressão de um cliente que
quer comprar mais quantidade para procura-
rem aumentar a produção e eventualmente
associarem-se a outros produtores, caso con-
trários deixam-se estar onde estão." •



Júri Prémios Notáveis Agro Santander 2020

Estes são os seis elementos do júri que irão nomear as empresas nas categorias
de inovação tecnológica, empreendedorismo, sustentabilidade, exportação

e jovens agricultores. Ao todo serão 100 nomeados.

INOVAÇÃO
Luís Castro Henriques
Presidente da AICEP

Líder da AICEP desde 2017, iniciou a carreira
na McKinsey & Company e liderou a

estratégia de Marketing, Experiência de
Cliente e Marketing Analytics no Grupo EDP.
Mestre em Economia pela Universidade de

Cambridge, tem um MBA pelo INSEAD e é

licenciado pela Universidade Católica

Portuguesa, onde foi docente em diversas

disciplinas da licenciatura de Economia.

SUSTENTABILIDADE
Ana Costa Freitas
Reitora da Universidade de Évora

Reitora da Universidade de Évora desde 2014,
foi reeleita em 2018 para liderar a instituição
onde leciona desde 2002. Licenciada em
Agronomia pelo Instituto Superior de

Agronomia, é doutorada em Biotecnologia
Alimentar, pela Universidade de Évora, tendo
sido Conselheira no Gabinete de Conselheiros
Políticos do Presidente da Comissão Europeia,
em Bruxelas, entre 2011 e 2013.

EMPREENDEDORISMO

José Pedro Salema
Presidente da EDIA

Presidente da EDIA desde 2013, é fundador da

Agrogestão, empresa de software e

consultoria da qual foi co-CEO durante mais
de uma década. Licenciado em Engenharia
Agronómica, pelo Instituto Superior de

Agronomia, é mestre em Gestão de Empresas,
pela Universidade Católica.

EXPORTAÇÃO
Isabel Furtado
Presidente da COTEC

CEO daTMG Automotive (Grupo Têxtil
Manuel Gonçalves), preside à COTEC desde

2018, tendo sido a primeira mulher a assumir
o cargo. Licenciada em Economia, pela
Universidade de Manchester, é presidente do
Conselho Superior da APEF (Associação
Portuguesa de Empresas Familiares) e recebeu
a Ordem do Mérito Industrial, em 2014.



JOVENS AGRICULTORES
António Guerreiro de Brito
Presidente Instituto Superior de Agronomia

Presidente do ISA desde 2018, é Professor
Associado com Agregação em Engenharia do
Ambiente naquela universidade e membro do
Conselho de Admissão e Qualificação da Ordem
dos Engenheiros. Doutorado em Engenharia
Química e Biológica, pela Universidade do

Minho, foi Diretor Regional dos Recursos
Hídricos e Ordenamento do Território no
Açores (2000-2002) e presidente da Região
Hidrográfica do Norte, I.P. (2008-2012).

REPRESENTANTE DO GLOBAL MEDIA GROUP
Rui Hortelão
Jornalista

Com mais de 20 anos de carreira como
jornalista, foi diretor da Sábado, diretor-
adjunto do Diário de Notícias e subdiretor do
Correio da Manhã, e é coautor de vários
livros. Licenciado em Comunicação Social,
pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e

Políticas, tem um mini-MBA pelo Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE-lUL) e foi
docente de New Media, no Instituto Superior
de Línguas e Administração.

Destacar
os notáveis
do mundo rura
Este é o primeiro ano dos Prémios Notá-
veis Agro Santander 2020, iniciativa
com que o banco Santander quer dar o

seu contributo para o setor, distinguin-
do os melhores empresários e empresas
agrícolas de Portugal pelo trabalho des-
envolvido e inovação na área. Dirige-se
a PME, definida com base nos critérios
adotados pela Comissão Europeia; pes-
soas singulares ou coletivas, podendo ser

ou não clientes do banco.
Como funciona? Os empresários serão

nomeados por um júri nas categorias de

inovação tecnológica, empreendedoris-
mo, sustentabilidade, exportação e jo-
vens agricultores. Ao todo serão 100 no-
meados, 20 por cada uma das cinco cate-

gorias. Os seis jurados, um para cada

uma das categorias, têm até ao final do

ano para promover a nomeação de can-
didaturas ao prémio final anunciado em
janeiro de 2020.

Cada elemento do júri, num total de

cinco, será responsável por nomear 20

empresas na sua categoria. A votação

para escolha do vencedor na categoria
em questão será feita pelos outros qua-
tro elementos do júri. Ou seja, o elemen-
to que nomeia não vota nos seus nomea-
dos, votará nas restantes categorias cu-
jas empresas nomeadas serão prove-
nientes dos seus colegas de júri.

A nomeação de cada elemento do júri
será feita com base em critérios genéri-
cos, atualmente em definição com o

Santander, mas com dados específicos e

objetivos que permitirão validar a entra-
da em lista das empresas nomeadas. •
UMA SÉRIE DE EVENTOS
De abril deste ano a janeiro do próximo
vários momentos vão marcar os Prémios
Notáveis Agro Santander 2020. 0 lança-
mento aconteceu no dia 24 de abril na

Ovibeja, a apresentação do júri acaba ter
lugar na Feira Nacional de Agricultura, e

as Conversas Soltas terão lugar entre se-

tembro e janeiro de 2020.
Nestas conferências temáticas - Conver-
sas Soltas - serão divulgados os nomea-
dos de cada categoria. A gala de entrega
dos prémios, em cada categoria, realizar-
-se-á em janeiro do próximo ano , distin-

guindo também os jovens agricultores.
Este é o calendário previsto para
as Conversas AGRO Santander:
Inovação Tecnológica - 11 setembro

Empreendedorismo - 9 outubro

Sustentabilidade - 29 de outubro

Exportação - 19 de Novembro

Gala - final de janeiro, 2020


