
Onze nomeados para mostrar o

que de melhor se faz na agricultura
As empresas finalistas
na categoria Inovação

Tecnológica foram
apresentadas

por Pedro Fialho
durante a primeira
Conversa Solta que
decorreu no Work

Café Santander,
em Lisboa.

Leite, figos, azeite, vinho, amên-
doas ou espargos expostos nas pra-
teleiras de um supermercado ou de

uma mercearia acabam por dizer

pouco sobre estes alimentos. Sabe-

mos que chegaram de produtores
do Alentejo, do Ribatejo, da Beira
Baixa ou dos Açores e pouco mais.
E há muito ainda para descobrir. Só

se entrarmos nos campos de culti-

vo, nas estufas ou nos pomares da-

mos conta de que há agricultores
portugueses que não ficam quie-
tos, esperando que a natureza faça
todo o trabalho. O seu esforço foi

agora reconhecido pelo júri dos Pré-
mios Notáveis Agro Santander
2020, que elegeu 11 empresas fina-
listas na categoria Inovação Tecno-

lógica.
Grow to Green, Pepe Aromas,

Villabosque, Esporão, Quinta da

Mó de Cima, Granchinho, Atlantic
Growers, Bei Portugal, Soresa,
Henrique Uva e HVCV Ventures
são as nomeadas que Pedro Fialho,
diretor-executivo do Santander,
deu a conhecer durante a primeira
Conversa Solta, que decorreu nes-
ta semana no Work Café Santan-

der, em Lisboa. Os critérios de sele-

ção dos finalistas são da exclusiva

responsabilidade do júri e não do

banco ou do Global Media Group.
A inovação tecnológica é o trun-

fo que todos eles usaram para ele-
var os padrões de qualidade, au-
mentar a produção, reduzir custos

e responder aos desafios ambien-
tais. Sondas enterradas no solo

para monitorar o uso da água e de

fertilizantes, estufas que contro-
lam alterações climatéricas e pre-
vinem qualquer tipo de ameaça,
drones para acompanhar o desen-
volvimento e a saúde de planta-
ções, sistemas de irrigação que
aproveitam até as gotas de orvalho

para reduzir o stress hídrico das

plantações ou recurso à economia
circular para reaproveitar todos os

recursos de uma plantação. São es-

tas algumas das muitas inovações
que levaram o júri a selecionar es-

tas 11 empresas agrícolas, que de

norte a sul do país desenvolvem a

sua atividade.
O vencedor e as duas menções

honrosas desta categoria serão
anunciados durante a gala de entre-

ga de prémios que irá acontecer a

25 de fevereiro. Mas estas 11 em-

presas não vão ser as únicas a subir

ao palco. Os galardões Notáveis

Agro Santander 2020 incluem mais

quatro categorias - Empreendedo-
rismo, Sustentabilidade, Exporta-
ções e Jovens Agricultores. No to-
tal - explicou Pedro Fialho - são 85
nomeados para estas cinco áreas.

Cada elemento do júri, num to-
tal de cinco, tem sob a sua alçada
uma categoria, nomeando as em-

presas que, de acordo com os seus

critérios, se destacam no panora-
ma nacional. São os restantes ele-
mentos dos jurados que depois vão
votar nos vencedores. Luís Castro

Henriques, presidente da Agência
para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal (AICEP), é o

jurado a quem foi atribuída a tare-
fa de nomear as 11 empresas na ca-

tegoria Inovação Tecnológica.
José Pedro Salema, presidente da

EDIA, ficou com o Empreendedo-
rismo, Ana Costa Freitas, reitora da

Universidade de Évora, irá decidir

quem são os candidatos na área de

Sustentabilidade e Isabel Furtado,
dirigente da Cotec, tem a pasta das

Exportações. Por fim, António
Guerreiro de Brito, presidente do
Instituto Superior de Agronomia,
ficou com a categoria Jovens Agri-
cultores.



Aproxima Conversa Solta, entre-
tanto, já tem data marcada e acon-
tecerá a 3 1 de outubro, também no
Work Café Santander, nas Amorei-

ras, em Lisboa. E, desta vez, as

atenções vão estar centradas nos
nomeados para a categoria Em-
preendedorismo. •

O setor da agricultura agrega um universo de cerca de
10 500 empresas, a maioria de média e pequena dimen-
são, empregando no total cem mil pessoas.

ENTREVISTAS

Queremos
muito celebrar
quem faz bem

e quem arrisca"

Miguel VonHafe
Responsável do Gabinete

Agroalimentar do Santander

Já é possível saber se estes pré-
mios vão ter continuidade?
Esta é a primeira edição e, como
tudo na agricultura tem de ser pen-
sado no médio, no longo e no mui-
to longo prazo, esperamos que es-

tes prémios se mantenham e se re-
forcem durante muitos mais anos.

Queremos muito celebrar quem
faz bem, quem faz diferente,
quem arrisca, quem muda um pa-
radigma. E esta é a fórmula que en-
contrámos e que pretendemos uti-
lizar durante muitos e bons anos.

Sendo uma estreia, como está a
correr?
Acho que está a correr muito bem.
Temos um júri fantástico, temos

85 empresas nomeadas nas cinco

categorias. Essas nomeações são

da responsabilidade do júri. Tive-
mos onze projetos nomeados no
âmbito da inovação tecnológica,
todos muitíssimos interessantes.
E há de tudo, projetos de grande
escala, como o do amendoal na
Beira Interior, ou de pequena es-

cala, como os de agricultura bioló-

gica. Temos representantes de vá-
rias regiões, de várias dimensões.

Vamos, mais uma vez, destacar o

que de melhor se está a fazer no
nosso país e no setor agrícola. O

papel da agricultura é relevante há
centenas e centenas de anos e vai
ser relevantíssimo enquanto exis-
tir humanidade.

"É preciso
disseminar

e partilhar as
boas práticas"

Luís Mira da Silva
Presidente da INOVISA

Disse que o ímpeto tecnológico
ainda está circunscrito a um pe-
queno grupo. Como contami-
nar os restantes agricultores?
É necessário mais disseminação
através de ações de demonstração
que envolvam agricultores e que
estes partilhem boas práticas e co-

nhecimento. Existe, neste mo-
mento, um papel muito impor-
tante desempenhado pelas estru-
turas de aconselhamento técnico.
Ou seja, entidades públicas ou pri-
vadas, que podem ser empresas,
associações ou organizações de

produtores que tenham a capaci-
dade de não de desenvolverem
inovação, mas sim de fazer disse-

minação e demonstração. E acho

que o papel destas entidades de in-
terface é fundamental.

Que papel assume a tradição
nesta era da tecnologia?
Quando há inovação, há quem ca-
minhe mais depressa e há tam-
bém quem caminhe mais devagar,
ficando pelo caminho, é normal.
O que não quer dizer que - exis-
tindo conhecimento tradicional,
se tivermos a capacidade de des-
envolver cadeias curtas, que valo-
rizem a produção tradicional, à

qual o consumidor está hoje cada
vez mais atento - não possamos
valorizar os produtos o suficiente

para que alguma dessa agricultu-
ra seja também competitiva.



"Temos de
formar não só

os jovens como
também

os mais velhos"

João Coimbra
Fundador da Milho Amarelo

As cidades ainda estão muito dis-
tantes dos agricultores?
Mesmo nas aldeias, falar de agri-
cultura já é difícil, porque esta tor-
nou-se uma atividade cada vez
com menos gente. Tínhamos 50%
das pessoas na agricultura, hoje te-
mos 3% ou 4%. As pessoas estão
mais longe dos avós e dos pais que
eram das aldeias e já são hoje mais
urbanas. E é importante, cada vez
mais, voltarmos a alertar para a ne-
cessidade de termos as pessoas per-
to dos seus agricultores, para con-

seguirmos também, em conjunto,
manter uma agricultura mais sus-

tentável, mais produtiva, em que
todos possam comer de forma eco-
nómica e com muita qualidade.

Tecnologia e formação é a fór-
mula para uma agricultura de
sucesso?
Esta é aquela que mais rapidamen-
te nos pode dar ferramentas para
termos sucesso. Cada vez mais te-
mos de ter pessoas mais jovens e
mais formadas. Mas as pessoas
mais velhas, que são a maioria a

trabalhar na agricultura, também
têm de estar em jogo e fazer parte
da solução. Essa reciclagem, essa

formação contínua das pessoas
com mais idade, também é muito
importante e é um grande desafio,

porque muitas delas são as que tra-
zem um conhecimento - que é

preciso agora inovar.

"A tecnologia
é a solução para

a escassez de
mão de obra"

Paulo Águas
Presidente do COTHN

Que desafios tem a agricultura?
Temos problemas graves a nível
da mão de obra e é preciso evoluir
e muito a nível de máquinas de co-
lheita. A cereja, a para ou a maçã,
por exemplo, continuam depen-
dentes da mão-de-obra que conse-

guirmos contratar. Esta situação
condiciona o crescimento e até o
formato das empresas, porque
têm de criar instalações específi-
cas para responder às exigências
laborais. Mas esse é apenas um dos

caminhos. Outro é o da transfe-
rência da informação. Passa por, a

partir do telemóvel, ter a informa-

ção o mais detalhada possível do

que se está a passar no pomar. A
tecnologia já existe, estamos a

tentar embaratecê-la e torná-la
universal.

Porque não se consegue atrair
mais pessoas para trabalhar na
agricultura?
Esse é um problema transversal a

grande parte da Europa, mas em
Portugal agrava-se ainda mais por-
que pagamos menos do que mui-
tos países europeus. Os emprega-
dores também têm algumas difi-
culdades de custos sociais bastan-
te onerosos para o trabalho even-
tual ou sazonal. Isto leva a que, de

alguma forma, muita da mão de
obra que existe - e que já não é

muita - procure outros espaços eu-

ropeus em detrimento do nosso.




