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Depois de um ano de interregno devido à covid-19, que 
expectativas existem para este regresso da Agroglobal 
ainda em contexto de pandemia?
O contexto de pandemia não tem obstado a que as empre-
sas mostrem uma grande vontade de participar. Temos um 
grande número de empresas já inscritas e sabemos que mui-
tas o fazem à última da hora. Não consigo à data avançar 
um número definitivo, mas este ano vamos ter certamente 
mais empresas presentes do que na edição de 2018, a últi-
ma presencial. O sector está com muita vontade de voltar ao 
contacto. Recorde-se que no início, a Agroglobal era uma fei-
ra que marcava pela afirmação, pelo dinamismo do sector, 
pela curiosidade de se realizar no campo, onde se podem ver 
as culturas e máquinas a trabalhar, os campos de ensaio e as 
demonstrações de maquinaria… Na sua fase inicial, essa era 
a sua mola mais importante. Mas a partir de uma determina-
da altura, o facto de estar lá a fileira praticamente completa, 

A tão ansiada edição presencial da Agroglobal está de regresso a Valada do Ribatejo, entre 7 e 9 de Setembro,
depois de no ano passado a feira física ter sido adiada devido ao contexto pandémico. Joaquim Pedro Torres,

organizador do certame, fala de uma participação maior do que nunca, numa altura em que o sector
se revela ávido de voltar a reunir-se e em que, a uma só voz, pretende passar algumas mensagens

que considera importantes para o desenvolvimento da agricultura e do País.
Ana Gomes Oliveira

desde, num extremo, as universidades e a investigação, e no 
outro, a distribuição dos produtos agrícolas com as grandes 
superfícies, passando por tudo o que é sementes, agroquí-
micos, sistemas de rega, máquinas e equipamentos, viveiros, 
a banca, seguros, a floresta… esta abrangência cria muitas 
oportunidades de contacto, de encontro de sinergias. A cria-
ção de valor por essa via acontece muito na Agrogobal e 
é, sem dúvida, um factor decisivo para a presença cada vez 
maior do tecido empresarial.

Em termos de organização, como têm estado a gerir a 
questão sanitária devido à pandemia?
Temos tido reuniões regulares com as entidades de saúde 
competentes e à data de hoje temos todas as condições para 
realizar a feira tendo em conta as dimensões do recinto, o 
facto de ser ao ar livre e de ter espaços muito abertos. Obvia-
mente que irão ser seguidas todas as recomendações da Di-

«VAmos tEr mAis EmprEsAs
Do quE nA EDição DE 2018»
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recção Geral da Saúde, que estarão já bem definidas quando 
as portas abrirem. Acreditamos que a Agroglobal 21 poderá 
ser um primeiro passo no regresso à vida do contacto direc-
to tal como o fazíamos antes. Estamos ansiosos e temos tra-
balhado durante todo o ano na esperança que isso pudesse 
acontecer. E vai ser uma realidade! 

Falava na grande participação das empresas portu-
guesas. que informação tem sobre a presença de em-
presas estrangeiras?
Contamos com a participação de várias empresas espanholas, 
até porque muitas das empresas que actualmente operam 
em Portugal fazem-no a nível Ibérico. Temos algumas marcas 
internacionais com constrangimentos de orientações globais 
em presença em certames, mas todas elas estão de uma for-
ma engenhosa a arranjar forma de ultrapassar essas dificul-
dades. Por outro lado, tem surgido outro constrangimento, 
principalmente na área das máquinas e equipamentos, por-
que em virtude das grandes dificuldades no circuito de pro-
dução, houve quebras importantes no fabrico e que agora 
se fazem sentir no produto final. Também essas estão a fazer 
tudo para resolver a situação. 

Apesar de todos os entraves, não falta força de vontade. 
Sinto muito entusiasmo à volta da feira. Sinto que os exposi-
tores não falam da pandemia. Diria que cerca de 10% estão 
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mais apreensivos. Mas estamos a cumprir o plano de vacina-
ção, segundo as mais recentes previsões, deveremos chegar 
ao início de Setembro com 70% da população com duas doses 
tomadas e teremos um regulamento que salvaguarda todas 
as questões de segurança. 



frutas, legumes e flores | Agosto/Setembro 202164

A plataforma digital que foi criada no ano passado vai 
continuar a acompanhar esta edição?
Vai continuar a funcionar. Aliás, as nossas conferências serão 
transmitidas em streaming na plataforma, porque haverá limi-
tação de pessoas presentes nos auditórios. A participação vir-
tual de expositores vai também permanecer, mas aí confesso 
que os resultados obtidos são hoje unanimemente considera-
dos como pouco significativos. Na Agroglobal o networking 
não é programado. Não acontece de forma virtual. Mas cada 
empresa dará à plataforma a importância que entender. Ela 
existe e será para continuar. 

na mensagem de apresentação da Agroglobal 2021 
aproveitou para deixar algumas mensagens, defen-
dendo nomeadamente que o Governo deu pouca aten-
ção ao sector agrícola no âmbito no que está previsto 
no plano de recuperação e resiliência e no programa 
nacional de investimentos 20-30. Era importante mar-
car esta posição?
A Agroglobal teve sempre uma linha editorial. Não deixa de 
ter a sua personalidade, que resulta obviamente das ideias 
de quem a organiza, mas principalmente dos inputs que ao 
longo do ano vamos recebendo da enorme fileira que está 
ali representada. Costumo dizer que a Agroglobal não é três 
dias em Setembro, é uma rede de contactos que funciona 
todo o ano. E isso ajuda-nos a formular uma ideia. Essa ideia 
basicamente é acreditar que a construção do tal País mais 
equilibrado e mais coeso que todos desejávamos passa, do 
nosso ponto de vista, por aquilo que o sector agrícola pode 
aportar. Referi o exemplo do Alqueva, para enfatizar a impor-
tância que a água tem para o desenvolvimento num País com 
as nossas características climáticas. Custa-me pensar em ou-
tras soluções inovadoras, que caminhemos no sentido de uma 
desejável digitalização, por exemplo, se não pensarmos em 
regar. Que dados podemos digitalizar num País de caracterís-

ticas mediterrânicas que pratica uma agricultura de sequeiro? 

E o que é que a fileira defende exactamente?
Queremos que sejam dadas as mesmas oportunidades às zo-
nas menos desenvolvidas (porque Portugal não é só Ribatejo, 
Alqueva e Oeste), como o Alto Alentejo ou a Beira Interior, 
que têm uma enorme potencialidade de crescimento, de fi-
xar pessoas e de criar novas hipóteses de negócio. Essa linha 
estará sempre presente nas nossas mensagens. Na realidade, 
sentimos que apesar de ao nível dos princípios quase todos 
estarem de acordo, quando chega a fase de tomarmos deci-
sões fortes, definitivas e transformadoras, o investimento já 
fica em segundo plano e tudo fica por fazer. Até porque há 
muita pressão ambientalista, há muita confusão em relação à 
utilização da água. É fácil passar mensagens sobre gastos de 
água… como se uma cultura gastasse água. Isso não aconte-
ce! A água é utilizada pelas plantas e devolvida à atmosfera 
sob a forma molecular. Temos recursos disponíveis e temos 
de saber utilizá-los. Obviamente que tudo tem a sua pegada, 
o seu aspecto mais negativo, mas isso acontece mesmo quan-
do vamos almoçar fora. Tudo é conciliável, nomeadamente o 
desenvolvimento e os lindíssimos ecossistemas de Portugal. 
E depois há outra coisa muito importante. Temos de saber 
estabelecer prioridades. 

que prioridades são essas?
Sabemos que temos pela frente enormes desafios, nomea-
damente o que está ligado ao aumento demográfico. Não 
posso hoje sentar-me com tudo disponível no supermercado 
e depois lançar grandes slogans ambientalistas partindo do 
princípio que tudo está garantido. Sabemos que vamos ter 
de produzir, segundo a FAO, mais 70% de alimentos nos pró-
ximos 30 anos e, portanto, tem de haver aqui um equilíbrio. 
A agricultura portuguesa depende de muitos factores, mas 
há um que ultrapassa todos os outros e que é o verdadeiro 
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desbloqueador: que é a água. É um recurso que temos e que 
deve ser debatido porque muitas vezes levanta ecos que do 
meu ponto de vista nem sempre estão correctos. 

no que diz respeito às conferências que terão lugar 
durante os dias da feira, o tema da água estará em 
análise?
Sim. Teremos dois auditórios com um programa de confe-
rências. Num deles os temas serão mais generalistas e vão 
abordar temas como a água, a floresta (outro recurso ex-
traordinário e que pode dar muito a Portugal), os cereais, a 
mecanização e inovação rumo ao futuro, e um painel onde 
discutiremos a reforma da Política Agrícola Comum que já foi 
fechada, mas que tem ainda muita coisa para resolver. Vamos 
debatê-la numa perspectiva mais empresarial. O outro 
auditório receberá temas mais ligados às fileiras e onde 
estarão em destaque o olival, os frutos secos, o arroz 
e a vinha e vinho, um sector que não tem tido uma re-
presentação muito grande na Agroglobal e que este 
ano vai ser mais forte. A feira realiza-se num período de 
vindimas e é sempre difícil trazer por esses dias o vitivi-
nicultor, que é por norma um empresário agrícola que 
está muito perto do processo produtivo. Mas este ano 
vamos fazê-lo através das comissões vitivinícolas regio-
nais, da ViniPortugal, do Instituto da Vinha e do Vinho 
e da La Cité du Vin, que é o museu do vinho de Bordeús. 

um dos pontos de diferenciação desta feira tem a 
ver com a parte de demonstração da inovação em 
maquinaria. o que se espera este ano?
É um ponto de diferenciação que esperamos que se 
mantenha, mas que terá de obedecer às circunstâncias 
actuais. Os visitantes podiam experimentar por exem-
plo a condução de tractores, vamos ver como se vai ali-

nhar essa parte tendo em conta a 
evolução da pandemia ate lá. 

Há depois outra vertente que 
tem a ver com os campos de en-
saio que se desenvolvem nos 
terrenos da Agroglobal e que 
envolve várias empresas. Esta é 
também uma parte importante?
Sem dúvida. E este ano foi extraor-
dinário, entre culturas anuais, po-
mares e florestais. Em todos os 
ensaios intervêm várias empresas, 
sejam de sementes, agroquímicos, 
máquinas… Foi muito especial. 
Quando as empresas foram con-
vidadas a participar, há cerca de 
seis meses, estávamos numa altura 
de dúvida, no núcleo do furacão, 
e mesmo assim mergulharam de 
cabeça. Foi extraordinário e é sem-

pre uma componente importante.   

tendo em conta tudo o que falámos e considerando os 
debates que terão lugar nos auditórios, acredita que 
poderão sair dali caminhos para serem de facto abra-
çados pelas entidades com poder executivo?
Já tive mais fé. Mas isso não nos retira a determinação de 
falarmos o que pensamos. O facto de não ser linear que as 
ideias de que ali saiam venham a ser utilizadas face aos cons-
trangimentos dos governos serem permanentemente con-
frontados com ciclos eleitorais não nos retira a determinação 
para, principalmente numa fase em que se está a redesenhar 
o País, alertar para o papel que este sector pode desempe-
nhar. 
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As noViDADEs AprEsEntADAs 
pElAs EmprEsAs

Nos dias que antecederam a realização do evento, a orga-
nização da Agroglobal foi partilhando os testemunhos de 
várias empresas participantes que destacaram as principais 
novidades que vão ser apresentadas nesta edição. 

BAyEr (luís Antunes)
«A Bayer apresenta-se nesta desejada Agroglobal com diver-
sas ofertas agregadas de produtos e serviços. A inovação, a 
transformação digital e a sustentabilidade são os pilares des-
ta oferta. Tomando as sementes como o início de todo um ci-
clo, apresentaremos novas variedades, tanto de milho, como 
de tomate de indústria e percorreremos todo o ciclo biológi-
co destas culturas com inovação na protecção fitossanitária 
integrando soluções de síntese química, como também bio-
lógicos registados. Mas todo este processo é hoje apoiado 
na digitalização, onde imagens virtuais se transformam em 
agricultura de precisão, potenciando a capacidade produtiva 
da cultura, o rendimento do agricultor, numa gestão de re-
cursos naturais em perfeito equilíbrio com o meio ambiente. 
No contexto actual a Bayer está fortemente comprometida 
em tornar realidade alguns dos compromissos com sejam a 
redução em 30% das emissões com efeito de estufa até 2030, 
a redução em 30% do impacto da protecção das culturas no 

meio ambiente, produzindo culturas de maior rendimento e 
com menos recursos naturais e factores de produção, bem 
como garantir que mais de 100 milhões de pequenos agricul-
tores tenham acesso a novas soluções agrícolas ou soluções 
sustentáveis. Queremos que todos os visitantes da Agroglo-
bal conheçam a nossa solução integral para o milho, o pro-
grama “Ativar Dekalb”, um pacote de soluções que permite 
ao produtor de milho aproximar-se do máximo potencial 
produtivo, e o Field View Plus, ferramenta digital de precisão 
que possibilita desde a sementeira variável à aplicação locali-



frutas, legumes e flores | Agosto/Setembro 202168

Em prol da nutrição da vida  

A missão da UPL é transformar a agricultura através do conceito OpenAgTM, 
uma rede agrícola aberta que alimenta um crescimento sustentável para 
todos.

Na UPL desenvolvemos tecnologias que facilitam o trabalho dos agricultores, 
melhoram a rentabilidade das culturas e respondem aos requisitos de 
qualidade e segurança da cadeia de valor alimentar.

Em Portugal a nossa ambição é ajudar os agricultores a produzir mais e 
melhores alimentos, com um nível de resíduos próximo do zero. Pronutiva® 
é o programa da UPL que põe em prática esta ambição.

Pronutiva® combina soluções convencionais de proteção (químicos de 
síntese) e biocontrolo de pragas, doenças e infestantes, com soluções de 
nutrição e fisioativação das culturas.

Pronutiva® oferece diversos benefícios aos agricultores: otimização 
dos tratamentos fitossanitários com níveis de proteção semelhantes ao 
standard; aumento da produção sem perda de qualidade; melhoria do 
estado fitossanitário das plantas.

Pronutiva® em prol da nutrição da vida das gerações atuais e futuras de 
consumidores.

UPLPT @UPLpt@UPLPT

www.upl-ltd.com/pt

zada de fitofármacos. Para completar este painel de ofertas, 
daremos também visibilidade a uma ferramenta para gestão 
de efluentes agrícolas, denominada Bayer PhytoBac. São al-
gumas das novidades da Bayer que vamos apresentar nesta 
edição.»  

AGripro (João rodrigues)
«O nosso lema é “Acrescentamos valor às suas culturas”, ou 
seja, estamos claramente direccionados para os nossos clien-
tes e em acrescentar valor nas suas produções. As áreas de 
maior crescimento na Agripro estão ligadas à nutrição es-
pecializada e às soluções bio e de resíduo zero. São aquelas 
que têm tido maior procura, há uma necessidade por parte 
dos produtores de começarem a integrá-las nas suas explo-
rações. É onde temos crescido mais, contando assim com 
um maior crescimento em soluções biotecnológicas em de-
trimento de alguns produtos de síntese química, tanto na 
área de fitossanidade, como na área da nutrição. No nosso 
stand da Agroglobal vamos fazer, juntamente com o nosso 
parceiro Kimitec, o lançamento mundial de um produto que 
faz a quebra da dormência nas plantas, uma homogeneida-
de da produção e uma melhoria na quantidade e qualidade 
de produção. É um produto que vai substituir a cianamida 
hidrogenada, que já está proibida na Europa. É um produ-
to para produção integrada e também para produção bio-
lógica. Há aqui um salto tecnológico muito grande em que 
nós participámos em vários protocolos de teste com vários 
agricultores em Portugal, fizemos uma série de ensaios, e os 
resultados foram francamente animadores para no próximo 
ano já começarmos a fornecer ao mercado esta solução que 
até aqui faltava. Outra novidade que contamos ter é dar al-
guma visibilidade ao trabalho que temos feito ao longo do 
ano e alguns clientes poderão estar connosco para mostrar o 
seu produto diferenciado no “palco” da Agroglobal».

irritEc (ricardo cabaço)
«Segundo a FAO, a previsão para 2050 é que a população 
mundial ronde os 9,100 milhões de pessoas. Tendo em conta 
esta previsão, a agricultura tem um repto importante a cum-
prir. Produzir mais com menos e de uma forma sustentável. 
Por forma a assegurar o uso eficiente dos recursos hídricos, 
é imprescindível recorrer a alguns dispositivos de medição, 
como estações meteorológicas ou sondas de humidade, que 
determinem o momento e a quantidade óptima de água que 
devemos aplicar em função da disponibilidade de água arma-
zenada no solo. Penso que este é o foco que os agricultores 
vão ter cada vez mais de ter em conta. Nós já trabalhamos 
este conceito, com as leituras a ser enviadas em tempo real. 
Penso que há três produtos que são fundamentais: a parte 
das estações meteorológicas, os tensiómetros e as sondas de 
humidade. Já existem, mas vão ser desenvolvidos. Neste mo-
mento o agricultor tem a informação e planeia as suas regas. 
Acredito que a curto prazo será a própria “nuvem” a dizer 
ao agricultor o que tem de fazer automaticamente. Actual-
mente, a Irritec já dispõe de programadores de uma forma 
autónoma, activam ou descativam os programas de rega em 
função dos intervalos de humidade do solo. Isso já existe. O 
que temos trabalhado é para que esse processo seja comple-
tamente autónomo e automático. Por outro lado, a Irritec 
está também a fazer uma grande aposta nos sensores IoT (In-
ternet of Things), uma tecnologia que permite a recolha e a 
transmissão de dados sem recorrer a cabos em vários pontos 
da exploração. É um recurso bastante económico e com uma 
grande margem de progressão. Na Agroglobal, sendo uma 
feira bastante profissional, vamos apresentar uma novidade 
que já está em plena utilização com bastante sucesso desde o 
início deste no que é a nossa fita de rega Extreme T. Fita esta 
que permite utilizar águas de pior qualidade minorando ex-
pressivamente os problemas que estas apresentam. Através 
da nossa equipa de inovação desenvolvemos e patenteámos 
esta fita com maior superfície de filtragem do mercado, sen-
do por isso bastante resistente à obstrução e tendo por isso 
uma maior eficiência, uniformidade e longevidade na utiliza-
ção. Este vai ser o produto estrela na Agroglobal 2021!» 

FrEsH 52 (peter Knight)
«Vamos iniciar a construção da terceira maior fábrica mun-
dial de transformação de cenouras baby, através da técnica 
cut and peel, na Quinta da Alorna, em Almeirim. Já temos 
duas fábricas na Califórnia, Estados Unidos, e vamos instalar 
em Portugal a primeira da Europa. Este é um país que tem as 
condições ideias para a qualidade que nós pretendemos para 
o produto e conseguimos ter cenouras frescas para colheita 
durante todo o ano. Cerca de 65% da produção vai ser insta-
lada na zona de Almeirim, para as produções de Primavera e 
Outono. Para a colheita de Verão, apostamos na região de 
Aveiro e no Inverno temos produção em Odemira. Devemos 
arrancar com a produção no Outono de 2022 na região do 
Ribatejo. No primeiro ano pretendemos produzir cenoura 
baby da variedade Imperador numa área de 600 hectares. Em 
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números redondos, prevemos receber na fábrica cerca de 30 
mil toneladas nesta primeira fase, mas queremos no segundo 
ano duplicar a área de produção. Nos últimos cinco anos reali-
zámos cerca de 20 ensaios e tentámos descobrir zonas novas, 
como o fizemos junto ao Guadiana, seja em Portugal, seja 
em Espanha. Tanto que na Agroglobal semeámos dois hecta-
res com as nossas cenouras. Valada não é propriamente ter-
ra de cenouras, mas conseguimos cultivá-las. Esperamos que 
as pessoas venham ver os resultados e que consigamos fazer 
parcerias com novos produtores, que se queiram juntar a este 
projecto. Vamos vender este produto em snack para as crian-
ças levarem para a escola, vamos fazer embalagens para o 
catering, para serem cozinhadas, vamos também transformar 
em sumo. O produto vai ser vendido para o mercado europeu 
e para os Estados Unidos.»  

synGEntA (paulo machado)
«Sempre tivemos uma presença muito forte nesta feira de re-
ferência na Península Ibéria e mesmo a nível europeu. Assim, 
vamos estar com o nosso espaço, onde iremos contactar com 
todos os nossos clientes, tendo ainda campos demonstrati-
vos: um de milho e outro de tomate de indústria. Tem sido 
um ano muito difícil em termos de pragas e doenças, mas 
com as nossas soluções vai ser possível ver que o nosso cam-
po está limpo. Além disso, daremos ainda destaque ao pro-
grama “Operation Pollinator”, semeado entre o nosso stand 
e o campo de milho, onde todos os visitantes podem ver in 
loco esta referência para as margens funcionais que já está 
em Portugal há dez anos. No nosso stand vamos contar com 
a presença dos nossos colegas das sementes hortícolas e, por 
isso, vamos ter uma Syngenta no seu todo nesta edição da 
Agroglobal.»

tEcniFErti (casimiro soares) 
«A Agroglobal já faz parte de nós e é muito importante 
que se realize. Nesta edição temos dois campos de ensaio: 
um para tomate de indústria e outro de floresta. No primei-
ro caso estamos a fazer uma nova linha de fertilizantes que 
tem ácidos fúlvicos, ainda estamos a registar o nome, mas os 
ensaios já se estão a fazer em vários sítios, especialmente na 
cultura do tomate, que é muito importante. Nós não faze-
mos fertilizantes de fundo, é tudo através da rega de gota-a-
-gota. Plantamos o tomate sem nada e depois vamos dando 
para a planta ao longo do ciclo. No ensaio da floresta, que já 
dura há alguns anos e onde temos evoluindo, desenvolvemos 
umas saquetas que tem um produto que é o Humigel B que 
está registado para culturas biológicas, que estimula a vida 
microbiana do solo. Fomentar as micorrizas naturais é muito 
importante para que a planta vá à procura da água, que está 
lá em baixo no solo. Não é apenas um fertilizante, porque 
segura a humidade. Temos uma linha de trabalho orientada 
para o aumento da produtividade e da sustentabilidade am-
biental da agricultura.»

ADp FErtilizAntEs (António santana Fernandes)
«A ADP participa desde sempre da Agroglobal, seja qual for 
o formato porque para nós é uma mostra bastante importan-
te. Temos cinco campos demonstrativos em diversas culturas, 
como o milho, grão, tomate, cenoura e batata e vamos apli-
car as nossas tecnologias testando o seu funcionamento em 
campo. São as tecnologias Nutrifuild IMPULSE, que aumenta 
a eficácia da nutrição por via da fertirrigação, a DUO PRO, 
que está aplicada na nossa marca Nergetic, que também vai 
estar no campo, e também ver o efeito de um produto que 
já lançámos há um tempo que é o PLUSMASTER, que é uma 

das estrelas da nossa empresa. A 
ADP está perfeitamente alinha-
da desde sempre no apoio a uma 
agricultura sustentável. Acredita-
mos que essa é a via e que será o 
futuro. Por um lado, é importante 
que a utilização dos fertilizantes 
seja feita de uma forma racional, 
e para isso temos um serviço de 
apoio ao produtor, e por outro, as 
preocupações em relação ao pró-
prio produto. Nesta área, todos 
os produtos que desenvolvemos 
são todos focados numa agricul-
tura sustentável e foi por isso que 
reforçámos a nossa tecnologia de 
protecção de nutrientes e é por 
isso que estamos a lançar um con-
junto de produtos que podem ser 
utilizados no modo de produção 
biológico, da linha Neoforce, para 
biocontrolo, com acção fungicida 
e bioestimulante.»  


