
Especial

Inovação
é o caminho

da agricultura,
mas o salto ainda

não aconteceu
Prémios Notáveis Agro Santander 2020 A primeira de cinco

Conversas Soltas decorreu esta semana no Work Café Santander,
em Lisboa. No palco estiveram empresários e investigadores, que

advertiram para a urgência de a inovação, a tecnologia e a
formação entrarem juntas no setor da agricultura. O debate serviu

também para relembrar o caminho feito e apontar os exemplos
inspiradores como os 11 finalistas dos Prémios Agro Santander na

categoria Inovação Tecnológica.

Nicolau Santos
moderou o debate
centrado nos
desafios
da agricultura.
Sem a inovação,
o setor não
sobrevive,
defenderam Luís
Mira da Silva, Paulo
Águas,
João Coimbra e

Miguel von Hafe.



A inovação ainda
está circunscrita
a grupos e regiões
muito limitados,
avisa Luís Mira
da Silva.

A tecnologia de
pouco serve sem
investimento
na formação,
defende João
Coimbra.



Sem ideias inovadoras, a agricultura não sobrevive.
É ponto assente, mas a inovação não cresce espon-
tânea nas árvores ou nos campos de cultivo. Inves-

tigação, organização e qualificação são as três for-

ças que precisam de estar reunidas para provocar a

mudança. E é tendo presente este triplo desafio que
a primeira de cinco Conversas Soltas entrou no
Work Café do Santander, em Lisboa, e marcou esta

semana o tom do debate, que serviu para apresen-
tar as 11 empresas finalistas na categoria de Inova-

ção Tecnológica dos Prémios Notáveis Agro San-
tander 2020. Estes 11 casos selecionados pelo júri
serão bons testemunhos de como, recorrendo a so-

luções tecnológicas inovadoras, foi possível supe-
rar as metas de produção sem comprometer a qua-
lidade nem aumentar os custos ou sequer colocar

em risco o equilíbrio ambiental. Esse é o caminho,
apontam os quatro participantes do debate mode-
rado por Nicolau Santos, jornalista e presidente do
conselho de administração da Lusa. Mas este é tam-
bém o salto que ainda não aconteceu.

A revolução pode até estar em marcha, ressal-
va o presidente da INOVISA - do Instituto Supe-
rior de Agronomia. A mudança vê-se, aliás, nas
dezenas de centros, laboratórios, startups ou
universidades que promovem projetos inovado-
res: "Mas, se estivermos atentos, descobrimos

que a inovação está circunscrita a grupos e re-

giões muito delimitados", avisa Luís Mira da Sil-
va. Tudo bem peneirado não são mais do que 10%

a 15% do total do setor: "O desafio agora é con-

seguir replicar o seu modelo de forma a dissemi-
nar essas práticas."

E não é apenas olhando para agricultura biológi-
ca, mas sobretudo procurando a sustentabilidade
dos modos convencionais. É essa a via que alimen-
ta a população, adverte o fundador do projeto Mi-
lho Amarelo. "Os consumidores, por muito bem-
-intencionados que sejam, não conseguem supor-
tar os custos dos alimentos biológicos", avisa João
Coimbra. E, como tal, trata-se de uma "obrigação
ética" produzir agricultura de boa qualidade e

acessível a todos.
O Milho Amarelo poderia ser um bom exemplo.

Mais do que um projeto, é uma alternativa de ges-
tão da biodiversidade de baixo custo, que usa re-
cursos internos e que quer replicar o seu modelo
noutras explorações intensivas de milho no Vale
do Tejo. É um objetivo que tanto pode ser ilustra-
do com colmeias de abelhas colocadas junto dos

campos para ajudar na polinização, como usando
o superpoder das minhocas para revolver a terra

e substituir as máquinas: "Não é romantismo, é a

ciência a ajudar a agricultura."
Mas se há setor que pode mostrar algum cami-

nho, é o da hortofruticultura. Mais concretamen-
te o tomate, sugere o presidente do Centro Ope-
rativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional. O
modelo de produção está suportado na tecnolo-

gia, mas é a capacidade de organização do setor

que faz a diferença. As parcelas dos campos estão

uniformizadas, os sistemas de produção são efi-
cazes e replicados em todos os casos", explica Pau-
lo Águas. Resumindo, é um setor organizado e não
será por acaso que é também onde surgem mais

startups e jovens agricultores a desenvolver solu-

ções para racionalizar os recursos hídricos: "A ges-
tão da água exige um grau de profissionalismo que
ainda não existe, mas será o que vai permitir atin-

gir produção recordes com metade dos recursos."

Organização aliada à tecnologia é o trunfo dos

mercados mais competitivos, avisa Luís Mira da

Silva, mostrando o caso dos agricultores califor-
nianos, que difundiram os seus métodos de cul-
tivo por todos os produtores: "Fazem todos os

mesmo, mas a nível europeu ainda se está na fase

dos experimentalismos." Mas não basta ter a me-
lhor investigação ao dispor da agricultura se não
se investir na formação. Esse é um grande desa-

fio, defende João Coimbra, relembrando a difi-
culdade das universidades em acompanhar a ino-

vação em tempo real: "Assim que um estudante
sai da faculdade já a tecnologia evoluiu o sufi-
ciente para justificar uma nova formação do re-
cém-licenciado."

A inovação é uma vertigem acelerada, mas é tam-
bém o novo paradigma da agricultura, conclui Mi-
guel von Hafe, responsável pelo Gabinete Agroa-
limentar do Santander. E esse é também um desa-

fio para a banca, que teve de se adaptar para apoiar
projetos inovadores: "Antes eram as máquinas que
eram financiadas, hoje são ideias." Fazer a análise
de risco da inovação não pode estar sustentada nos

mesmos pressupostos: "A produção baseada na

tecnologia e na ciência é o caminho para identifi-
car os bons projetos, mas acreditamos no casamen-
to entre a inovação e a tradição." E os empreende-
dores não são "necessariamente" os mais expe-
rientes, mas aqueles que viajaram pelo Mundo e

regressaram com "ideias inspiradoras." •



Apoiar a
agricultura
é assegurar
o futuro, diz
Pedro Fialho

Inovação É no setor
agrícola que estão as soluções
para os desafios climáticos e
demográficos, avisa o diretor-
-executivo do Santander.

Se hoje a agricultura já é estratégica
para a economia de qualquer país, no
futuro será "vital" para responder aos
maiores desafios que o planeta terá de

ultrapassar nas próximas décadas. O
alerta de Pedro Fialho, diretor-execu-
tivo do Santander, está longe de ser um
exagero. Bastará olhar para a importân-
cia que o setor assume não só para ali-
mentar os centros urbanos, cada vez
mais populosos, como para combater a

desertificação do interior e o abando-
no das zonas rurais. E, não menos im-
portante, para encontrar também so-

luções para os problemas que surgiram
com as alterações climáticas, sejam fe-

nómenos como as cheias súbitas ou se-

cas prolongadas.
Razão mais do que suficiente, portan-

to, para a inovação assumir um peso cen-
tral na agricultura que hoje se pratica e

que no futuro será ainda mais relevante.
A revolução tecnológica, aliás, já está em

curso, diz Pedro Fialho, mas terá de ser
ainda mais consistente, aliando-se à in-

vestigação científica e à mão de obra

qualificada para ultrapassar esse grande
desafio que é aumentar a produção, re-
duzindo custos e assegurando a susten-
tabilidade ambiental: "Temos de dar
uma atenção particular a este setor, por-
que será aquele que mais terá de cres-

cer", defende o responsável.
Se atualmente já representa 2% do PIB

e 6% da população ativa, nos próximos
anos é expectável que o crescimento do
setor agrícola seja "muito maior", justi-
ficando por isso todos os apoios não só

a nível nacional, como à escala global.
Os Prémios Notáveis Agro Santander,
divididos em cinco categorias (ver tex-
to na página seguinte), são uma forma
de reconhecer a importância deste se-

tor, mas o apoio no terreno aos agricul-
tores é igualmente a linha estratégia
que já levou o Santander a abrir mais de

600 balcões no país e cerca 13 mil no
mundo e, em particular, na América La-
tina: "A chave para resolver os peque-
nos e grandes desafios será sempre a

proximidade com os clientes", remata
o diretor-executivo do Santander.»




