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«TEMOS DE 
CONTINUAR
A REFORÇAR 
A MASSA 
CRÍTICA»

Que balanço faz da actividade do INIAV, face aos ob-
jectivos e às suas atribuições?   
Quando foi constituído, o INIAV integrou um conjunto de 
instituições relacionadas com a investigação e a inovação nas 
áreas da agricultura e alimentação, das florestas, da biodiver-
sidade e do desenvolvimento rural. Ficou um instituto único 
com um âmbito bastante alargado. O objectivo inicial era ter 
uma estratégia única, orientada para as necessidades do país 
nestas áreas, e capacitar o instituto nesse sentido. Na prática, 
o INIAV tem três grandes áreas. Uma são os laboratórios na-
cionais de referência. Há uma rede europeia de laboratórios, 
que são os mais avançados em cada área do conhecimento. E 
a Comissão Europeia só reconhece um em cada Estado-mem-
bro. Estes laboratórios trabalham em rede para garantir que 
um resultado, por exemplo, em Portugal, é exactamente igual 
a um resultado num laboratório na Alemanha, na Itália... Os 
laboratórios de referência ligados a este sector ficaram con-
centrados no INIAV: sanidade vegetal – tudo o que é pragas 
e doenças agrícolas e florestais –; doenças dos animais, in-
cluindo as transmissíveis aos humanos; segurança alimentar 
– dos alimentos para humanos e para animais. Outra área de 
actividade é a conservação e valorização dos recursos gené-
ticos: agrícolas, florestais, animais e microbianos. A terceira 
grande área é a investigação e a inovação, através dos pólos 
de inovação, que são temáticos. Temos 12 pólos ao longo do 
país, cada pólo é de âmbito nacional e têm âmbitos de actua-
ção diferentes, consoante as fileiras. Esta foi a herança que 
o INIAV teve quando se formou. E o desafio inicial foi ir falar 
com o sector e perceber quais eram as suas verdadeiras neces-
sidades, para tentar desenhar a reorganização do INIAV, em 
termos de capacidade instalada e de actividades. Um défice 
que foi claramente identificado na área do conhecimento – e 
que ainda existe, embora já menos –, na Europa em geral e 

em particular em Portugal, é que a transferência do conheci-
mento e da tecnologia do sistema científico para o sector é 
feita de forma insuficiente. Portanto, é necessário encontrar 
mecanismos que acelerem esta transferência e que alinhem 
aquilo que o sistema científico está a fazer com aquilo que o 
sector precisa, de forma a que o conhecimento e a tecnologia 
que são transferidos vão ao encontro das necessidades reais 
do sector e que isso chegue ao terreno em tempo útil para 
dar resposta aos desafios. Temos as várias fileiras agrícolas, 
pecuárias e florestais, mas também temos uma abrangência 
vertical muito grande. Nós trabalhamos desde o ambiente e 
os recursos naturais até à produção agrícola, florestal e ani-
mal. Trabalhamos também com a agroindústria e com a dis-
tribuição. Vamos desde o campo até ao prato do consumidor, 
em termos de acção vertical. Em termos de fileiras, trabalha-
mos com vinha e vinho, com olival, com frutas e legumes, 
com produção animal, pastagens e forragens e também com 
floresta. Temos depois áreas transversais a todas as fileiras, 
como agricultura 4.0, agricultura circular, adaptação às alte-
rações climáticas. A partir do momento em que o INIAV foi 
criado, houve um reposicionamento estratégico, em que este 
se situa na interface entre o sistema científico e tecnológico 
e o sector. Isto implicou um conjunto de alterações, que têm 
vindo a ser implementadas e que ainda não estão implemen-
tadas na totalidade. A primeira grande mudança foi na cultu-
ra organizacional: começou a desenhar os projectos de raiz 
com o sector, para fazer investigação à medida das necessida-
des, para resolver problemas ou explorar oportunidades, ten-
tando capacitar-se nesse sentido e usar as competências, mas 
também indo buscar todas as competências que nos faltam 
às universidades e aos politécnicos. O INIAV trabalha em rede 
com todas as universidades e politécnicos do país, tentando 
complementar a nossa massa crítica e as nossas competências, 

Em 2022, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Ve-
terinária (INIAV) celebra 10 anos de existência. Mote para 
uma entrevista com Nuno Canada, que é presidente do Con-
selho Directivo do INIAV desde 2013 e que, em Fevereiro de 
2021, foi designado pela tutela para um período de mais cin-
co anos no cargo.
Carlos Afonso



frutas, legumes e flores | Julho 2022 15

para dar resposta àquilo que o sector precisa. Esta questão da 
cultura organizacional é a que demora mais tempo a estar 
completamente implementada. Outra dimensão em que foi 
necessário investir foi em termos das infraestruturas técnicas 
e científicas, em termos de instalações e equipamentos. Mui-
tos dos organismos que o INIAV integrou são centenários, na 
sua maioria tinham sido alvo de um desinvestimento durante 
20 ou 30 anos e tínhamos muitas instalações obsoletas, muito 
equipamento obsoleto. Tem havido um investimento grande 
no sentido de modernizar as instalações e os equipamentos, 
ao nível dos laboratórios nacionais de referência, das estrutu-
ras de conservação e valorização dos recursos genéticos, dos 
pólos de inovação. Por fim, uma dimensão superimportante: 
os recursos humanos. Toda a nossa actividade é baseada em 
conhecimento e, portanto, os recursos humanos são o mais 
importante. E numa cultura em que se quer ter grande proxi-
midade com o sector, foi muito valorizado os pólos de inova-
ção e o desenvolvimento das estações experimentais, o que 
levou à necessidade de contratar mais recursos humanos qua-
lificados para esses pólos e a tentar ter mais investigadores no 
terreno de forma descentralizada. No início deste processo, 
tínhamos no INIAV cerca de um terço de pessoas altamente 
qualificadas e dois terços de staff de apoio. Dez anos depois, 
metade das pessoas já são altamente qualificadas e a outra 
metade é staff de apoio. A ambição é, no fim deste ciclo, ter-
mos dois terços de pessoas altamente qualificadas e um ter-
ço de staff de apoio. Estamos com uma taxa de aposentação 
elevada e temos tido sistematicamente novas contratações 
de pessoas altamente qualificadas. Até porque a própria ac-
tividade de inovação em agricultura, alimentação e floresta, 
hoje em dia, é muito intensiva em conhecimento. Portanto, as 
competências de quem produz o conhecimento também são 
cada vez mais exigentes.

Face a esta abrangência enorme, estão a atingir os ob-
jectivos?
Isto é um caminho que tem de se fazer. Há coisas em que se 
fez uma evolução muito grande, outras em que a evolução 
foi mais pequena. Acho que a mudança da cultura organiza-
cional foi conseguida. Hoje em dia, isto está entranhado no 
nosso ADN. Ninguém pensa em fazer um projecto em fruti-
cultura sem ir falar com os produtores, com as organizações 
do sector e alinhar o projecto com aquilo que eles precisam 
e envolvê-los desde o início. Uma métrica importante é que, 
quando o INIAV foi criado, tínhamos cerca de metade dos 
projectos feitos em parceria com o sector e, neste momento, 
95% dos nossos projectos são feitos dessa forma. Inicialmen-
te, esta mudança da cultura organizacional não foi unânime 
entre a comunidade científica dentro do INIAV, porque havia 
o medo de se ter menos projectos aprovados, de se perder 
financiamento. Mas à medida que se foi trabalhando cada 
vez mais com o sector, aconteceu o oposto: duplicámos o nú-
mero de projectos a concurso e multiplicámos por cinco o vo-
lume de financiamento. Acabámos por ir muito ao encontro 
da evolução das políticas da União Europeia, que tem vindo 

a discriminar positivamente os projectos que envolvem os 
tomadores do conhecimento. Estamos a trabalhar com 500 
parceiros em todo o território e há uma mudança de cultura 
organizacional muito positiva. Um aspecto que teve progres-
sos, mas em que ainda há um caminho grande para fazer, é 
o dos recursos humanos. Temos uma taxa de aposentações 
elevada, temos uma idade média elevada em alguns pólos e 
precisamos de fazer uma renovação geracional que permita 
ter maior número de pessoas nos vários pólos. No caso da 
fruticultura, o nosso pólo de inovação central é em Alcobaça. 
Tinha duas ou três pessoas. Já aumentou para dez, mas mes-
mo assim tem de continuar a aumentar. Temos de continuar a 
reforçar a massa crítica nos vários pólos e nas fileiras que nos 
interessam e que são mais relevantes para o país. Também te-
mos de reforçar a massa crítica em competências transversais 
que estão a ser cada vez mais importantes. Ao termos equi-
pas altamente qualificadas nessas áreas, acabamos por bene-
ficiar todas as fileiras. Estou a falar, por exemplo, em agricul-
tura 4.0, agricultura de precisão, agricultura inteligente – a 
capacidade de introduzir cada vez mais inteligência artificial 
na agricultura –, genómica, bioinformática, biotecnologias, 
agricultura circular, transição energética. Estamos a fazer esse 
caminho, mas ainda longe daquilo que gostaríamos. Porque 
a política de recursos humanos que estamos a seguir é con-
tratar staff permanente para actividades core e depois, para 
actividades que são numa lógica de projecto, contratamos re-
cursos humanos numa lógica de projecto. Mas, por um lado, 
não conseguimos contratar tão rápido como gostaríamos, 
e, por outro lado, também não há, em muitas das áreas do 
conhecimento, uma disponibilidade no mercado tão grande 
como seria desejável. O próprio sistema de ensino agora está 
a retomar a procura nestas áreas, mas durante alguns anos 
houve uma diminuição de procura dos estudantes pelas áreas 
mais relacionadas com a agricultura – com reflexo no número 
de profissionais disponíveis no mercado. Por outro lado, estas 
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novas áreas, como é o caso da digital, das biotecnologias e de 
outras, têm vindo a ser incluídas mais recentemente nos pro-
gramas dos cursos, das licenciaturas e dos mestrados. Portan-
to, os alunos que estão agora a sair estão a começar a ter es-
tas competências. A modernização das nossas infraestruturas 
e equipamentos teve uma grande evolução na componente 
laboratorial. O país tinha um conjunto de 12 laboratórios nes-
ta área, dispersos por sete organizações diferentes, que não 
estavam preparados para todos os requisitos internacionais 
que existem hoje em dia neste tipo de laboratórios. Houve 
uma realocação destes laboratórios, com renovação de ins-
talações e de equipamentos, e ficaram reduzidos a apenas 
três locais, com laboratórios e equipamentos novos e equipas 
especializadas. Os três laboratórios cumprem todos os requi-
sitos internacionais necessários para análises complexas nas 
áreas de sanidade vegetal, saúde animal e segurança alimen-
tar. É um processo dinâmico – tem de se estar permanente-
mente a actualizar equipamentos, a renovar equipas –, mas 
aqui fez-se um caminho muito grande. Em relação aos pólos 
de inovação, houve alguma modernização, mas o investimen-
to foi muito mais reduzido comparativamente com a área dos 
laboratórios de referência. É um investimento que está agora 
a ser posto no terreno, aproveitando os fundos do PRR. 

Em que fase está esse investimento na rede de inova-
ção com o apoio do PRR? E quando estará concluída?   
A Agenda de Inovação da Agricultura 20|30 foi publicada 
através de uma resolução do Conselho de Ministros em 2020. 
Uma das 15 áreas principais de intervenção é a rede de inova-
ção. Foram identificados 24 pólos para incluírem essa rede, ao 
longo do país, com temáticas distintas, em diferentes cadeias 
de valor e também para servir de suporte às iniciativas em-
blemáticas transversais da Agenda, como a agricultura 4.0, a 

adaptação às alterações climáticas, a agricultura circular, etc. 
Foi feito um levantamento de necessidades de modernização 
das 24 estações experimentais, em termos de infraestruturas 
e equipamentos, e foi aberto um aviso do PRR da Agenda 
de Inovação, em que as instituições concorreram. Esses pro-
cessos já chegaram ao fim e já estão aprovados. Nesta fase, 
está-se precisamente a iniciar os procedimentos concursais, 
quer para renovação de instalações quer para renovação de 
equipamentos. Na prática, é um processo que vai começar em 
2022 e vai estar concluído em 2025. Toda a renovação da rede 
vai ter de estar completamente concluída até 2025.

Os problemas actuais de acesso a componentes e de 
custos acrescidos complicam esses objectivos?
Complicam, porque há agora muito mais incerteza do que 
havia antes da guerra da Ucrânia. Na verdade, tivemos um 
conjunto de quatro crises sequenciais. Houve falhas de abas-
tecimento de componentes durante todo o período da pan-
demia, nos últimos dois anos. Como a pandemia tem vindo 
gradualmente a ser controlada, essa dimensão vai deixar de 
ser tão problemática. Depois tivemos a questão das cadeias 
de abastecimento, no segundo semeste do ano passado prin-
cipalmente, com os transportes marítimos, que também levou 
a atrasos e que foi problemática. Aliados à guerra da Ucrânia, 
estes problemas têm vindo a levar a um aumento muito gran-
de do preço da construção e também a incerteza nos prazos 
de entrega. Num contexto destes, o risco de haver falhas ou 
atrasos nas entregas é muito maior. O contexto em que vive-
mos é uma ameaça para a execução do PRR e é uma ameaça 
para todo o sector, porque isto é algo que estamos a fazer com 
o sector, para o sector. E se de repente a viabilidade económi-
ca de grande parte das empresas do sector for afectada, isto 
complica muito toda a dinâmica do ecossistema de inovação, 
porque é diferente o sector estar a incorporar conhecimento 
e tecnologia numa lógica de crescimento ou estar a olhar para 
a incorporação numa lógica de sobrevivência, em que está a 
trabalhar com margens negativas. Todo o sector tem estado 
a sofrer com esta situação. Mas mesmo em crise, quanto mais 
conhecimento e tecnologia tiver, mais eficiente é e mais capa-
cidade tem para ultrapassar os desafios. De maneira que vale 
sempre a pena investir na capacidade de colocar mais conheci-
mento e mais tecnologia no lado dos utilizadores, porque isso 
dá-lhes mais capacidade para serem mais competitivos, para 
baixarem custos, para serem mais eficientes. 

Quais são as prioridades actuais de trabalho na verten-
te vegetal?   
A sustentabilidade é uma dimensão central para a produção 
vegetal. Há uma estratégia europeia de ter uma Europa mais 
verde e mais digital: o Green Deal, o Farm to Fork e o Europa 
digital. Essa estratégia é materializada na estratégia nacional 
com a Agenda de Inovação, que depois se desdobra para as 
agendas das várias fileiras. A incorporação de ferramentas de 
agricultura de precisão e, depois, de agricultura inteligente, 
permite um uso muito mais eficiente dos recursos e uma pro-
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dução maior. Permite produzir mais com menos recursos. Em 
termos económicos, isto é muito relevante. Esta incorporação 
do conhecimento, principalmente tecnologia, mas também 
metodologias de produção e melhoramento genético, todas 
essas dimensões que permitam aumentar a eficiência de pro-
dução, vêm ajudar muito a cumprir os requisitos de sustenta-
bilidade que são obrigatórios para estar no mercado hoje em 
dia: o pilar económico, o pilar ambiental e depois o pilar so-
cial. Outra área de investigação muito relevante é tudo o que 
tem a ver com a adaptação às alterações climáticas. Não só 
as questões tecnológicas, mas outras, como, por exemplo, no 
caso da fruticultura, testar redes de protecção contra o escal-
dão, utilização mais eficiente da água, encontrar variedades 
mais resistentes ao stress térmico e ao stress hídrico... Outra 
dimensão também muito relevante é a investigação no domí-
nio do diagnóstico laboratorial, mas também em campo, para 
encontrar ferramentas para detectar mais precocemente as 
pragas e as doenças e encontrar formas de as controlar. Outra 
dimensão ainda de relevo, no sentido de redução de custos 
e de sustentabilidade, é a transição energética. Estas áreas 
do conhecimento estão a ser desenvolvidas transversalmente 
um pouco por toda a União Europeia. No caso concreto de 
Portugal, temos alguma dificuldade em competir em escala, 
por um lado, mas por outro lado temos recursos endógenos 
muito variados e com grande potencial de interesse pelos 
consumidores da Europa e de fora da Europa. Portanto, tam-
bém são particularmente importantes para Portugal as áreas 
de investigação relacionadas com a valorização do produto: 
diferenciação, encontrar atributos que os nossos produtos te-
nham que possam ser valorizados comercialmente ou desen-
volver, por exemplo, novos produtos, novas variedades, etc.   

A articulação com o sector é feita em contínuo?  
Sim. Trabalhamos de forma muito próxima com as organiza-
ções do sector, até porque, por um lado, são nossas parceiras 
nos projectos que temos em curso. Por outro lado, têm vin-
do a ser criadas cada vez mais estruturas de interface. Desde 
a criação do INIAV, temos tido um efeito de dinamizar tam-
bém o aparecimento de estruturas colaborativas. No caso 
da agricultura, há um tipo de estruturas colaborativas que 
não há nas outras áreas de conhecimento, que são os cen-
tros de competências. Nos últimos dez anos, foram criados 
24 centros de competências, alguns numa lógica de fileira, 
outros transversais. E fazemos parte de todos. Por essa via, 
estamos em ligação com o sector. Além disso, trabalhamos 
directamente com as organizações, quer de produção quer 
da indústria de transformação de hortícolas e frutícolas. Es-
tivemos envolvidos na construção da Agenda de Inovação e 
temos a responsabilidade, segundo a resolução do Conselho 
de Ministros, de coordenar a rede de inovação e as iniciativas 
da agricultura 4.0 e da agricultura circular. Também estive-
mos envolvidos na construção de todas as agendas sectoriais 
e acompanhamo-las regularmente. Há aqui um processo con-
tinuado de trabalhar com o sector e de ajustar a nossa ac-
tividade às suas necessidades. Quando dizia que precisamos 

de reforçar as nossas equipas com pessoas especializadas em 
agricultura digital, em agricultura circular, em genómica, etc., 
é porque estamos a perceber que o sector precisa de mais 
apoio nessas áreas e não há suficientes pessoas qualificadas 
para desenvolver e acompanhar esses projectos. 

Têm conseguido fazer a transferência de conhecimen-
to e de tecnologia? Têm alguma métrica ou forma de 
saber que a transferência está a ser feita e que há apli-
cação?   
A transferência de conhecimento e tecnologia foi identifica-
da como sendo a principal lacuna deste ecossistema de inova-
ção e também da nossa organização. O caminho de começar 
a fazer tudo envolvendo de raiz o sector garante que a capa-
cidade instalada e os projectos são à medida do que o sec-
tor precisa e facilita muito a adopção desse conhecimento e 
dessa tecnologia. Acho que, de facto, tem havido uma trans-
ferência significativa. Não há uma métrica global do ecossis-
tema. Posso dar a métrica do INIAV: os nossos projectos fei-
tos com o sector passaram de 50 para 95%; duplicaram em 
número e o financiamento foi multiplicado por cinco, o que 
significa que estão a acontecer muito mais projectos com o 
sector; estamos a trabalhar com 500 parceiros no país todo... 
Tem havido um trabalho do ecossistema como um todo, um 
trabalho do INIAV e dos outros parceiros do sistema científico 
e tecnológico nacional e também muito trabalho dos centros 
de competências, dos laboratórios colaborativos e das orga-
nizações do sector. Fruto desse trabalho, hoje em dia é muito 
claro para todos os produtores em geral que terem mais co-
nhecimento e mais tecnologia é um factor crítico de sucesso. 
O facto de os produtores estarem sensibilizados para isto e 
acreditarem genuinamente nisto é muito importante. Agora, 
isto não chega. Há a tendência de olhar só para o lado da 
investigação e da inovação no sentido de o ecossistema pro-
porcionar ou disponibilizar no mercado soluções que ajudem 
a resolver os problemas. Mas temos outra dimensão, que é 
tão importante como esta, que é a capacitação das pessoas 
que vão adoptar as soluções. Do lado dos técnicos e dos agri-
cultores, temos de encontrar formas de fazer formação con-
tínua, acções de up skilling, e até, nalguns casos, de skilling 
de agricultores ou técnicos que estão a trabalhar em áreas 
que vão deixar de ser importantes, para ganharem compe-
tências noutras áreas. Esta questão da formação ao longo da 
vida, das competências nas novas soluções que estão a surgir 
no mercado, é superimportante, porque senão os técnicos e 
os agricultores não são capazes de adoptar as soluções e é 
como se elas não existissem. Há um trabalho muito grande 
a fazer no sentido de alargar o âmbito de uso das soluções 
já disponíveis. Outro trabalho importante é conseguir evoluir 
para ferramentas mais sofisticadas, que permitam integrar as 
coisas. Porque, por exemplo, na área da fruticultura de preci-
são, o produtor tem dentro da exploração várias ferramentas 
que utiliza isoladamente. Muitas vezes tem dificuldade em 
integrar toda aquela informação e usá-la de forma útil. Já es-
tamos a conseguir evoluir, passando para a chamada agricul-
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tura 4.0, com a inteligência artificial de apoio à decisão, que 
integra dezenas, centenas de variáveis de dados e consegue 
transformá-las em informação útil e simples para o agricultor. 
Obviamente que isto obriga, mais uma vez, a ter o outro lado 
da moeda, que é a capacitação dos técnicos e dos agricultores 
que vão usar estas ferramentas.

A multiplicidade actual de entidades — centros de com-
petências, laboratórios colaborativos... — não acaba 
por gerar trabalho replicado?  
Haver trabalho redundante em algumas áreas, por um lado, 
e, por outro, haver áreas muito importantes que não são 
cobertas, é um risco que existe sempre, mas que foi muito 
mitigado com as agendas, em que está identificado tudo o 
que é importante para o sector. Portanto, o risco de haver 
coisas importantes que não são cobertas é menor. Além 
disso, como está a haver muito trabalho colaborativo, aca-
ba por haver um ajustamento natural, de não haver tanta 
redundância e haver mais complementaridade. As novas 
entidades que apareceram não foram novos institutos de 
investigação, universidades ou politécnicos. O que apare-
ceu foram novas estruturas de interface, que são os labo-
ratórios colaborativos e os centros de competências, que 
unem, nessa estrutura, consoante a temática, as instituições 
de investigação mais relevantes para aquela temática e os 
tomadores do conhecimento mais interessados naquela te-
mática. Os laboratórios colaborativos são mais estruturas de 

interface com a indústria, os centros de competências são 
mais estruturas de interface com a produção, mas todos têm 
esta lógica de arranjo colaborativo. E as novas estruturas 
que surgiram foram nesta interface, que era onde havia a 
maior debilidade do ecossistema nacional. Acho que vieram 
enriquecer muito o ecossistema. Obviamente que não eli-
minam as redundâncias, mas acho que há menos agora do 
que havia antes. E também há menos áreas fundamentais 
que ninguém estava a estudar. E algumas dessas áreas são 
muito nacionais. Embora seja um país pequeno, temos uma 
diversidade gigantesca e com grande potencial de interesse 
para os consumidores. E temos de ser nós a estudar as es-
pecificidades que temos e a procurar valorizar o que temos.

Esta multiplicidade não traz problemas no financia-
mento?
Em relação ao financiamento, há uma evolução que é favorá-
vel. O financiamento europeu e depois o financiamento na-
cional, ao longo dos últimos anos, tem dado uma importân-
cia crescente à inovação. A inovação tem vindo a ganhar uma 
centralidade gigantesca nos últimos anos e há muitos fundos 
disponíveis para inovação. O desafio principal para os próxi-
mos anos não vai ser tanto não haver fundos para inovação, 
mas sim haver foco e capacidade de trabalhar de forma cola-
borativa, de dotar o ecossistema nacional com a capacidade 
de providenciar as soluções adequadas ao sector e de dotar o 
sector de capacidade para adoptar essas funções. Penso que 
o financiamento será adequado para as necessidades que 
nós temos.

Na vertente dos recursos genéticos, está a ser feito al-
gum trabalho para potenciar a utilização dos recursos 
do Banco Português de Germoplasma Vegetal pelo sec-
tor?
Sim. O INIAV tem uma lógica de centro nacional de recursos 
genéticos: tem o Banco Português de Germoplasma Vegetal, 
tem o Banco Português de Germoplasma Animal e também 
gere recursos genéticos microbianos e florestais. O Banco 
Português de Germoplasma Vegetal é como se fosse a nos-
sa Arca de Noé. É uma reserva de todos os nossos recursos 
nacionais vegetais destinados à alimentação. É um banco de 
grande dimensão e está entre os maiores do mundo. Tem 
uma dimensão internacional, uma vez que é reserva de mi-
lho para toda a bacia do Mediterrâneo. Os recursos genéticos 
do Banco têm dois interesses complementares. Um deles é de 
longo prazo: preservar genes e variedades para as próximas 
gerações. Além de mantermos todos os recursos nacionais 
preservados, também estamos a preservar genes que estes 
recursos genéticos contêm e que podem ser decisivos no fu-
turo. Outro interesse muito importante é a valorização dos 
recursos genéticos. Aí, estamos a trabalhar em duas dimen-
sões. Uma é em processos de adaptação dos nossos recursos 
endógenos às zonas do país onde tenham de ser cultivados e 
utilizar alguns destes recursos genéticos que possam ser va-
lorizados – ou seja, que possam ter um valor acrescentado 
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significativo para os agricultores que os produzem. A outra 
dimensão é o melhoramento de plantas: pegar em varieda-
des nacionais e fazer processos de melhoramento para darem 
origem a novas variedades, que, por um lado, sejam menos 
sensíveis ao stress hídrico e ao stress térmico, mas que possam 
também ser menos sensíveis a pragas e doenças, e depois, 
por outro lado, que possam ser mais interessantes para o con-
sumidor e, consequentemente, proporcionarem aos produto-
res rendimentos mais adequados.

Que desafios existem para o INIAV nos próximos anos?  
Um desafio central é continuarmos a ter a capacidade de ali-
nhar e adequar a nossa capacidade instalada e a nossa ac-
ção com aquilo que o sector precisa. O sector tem feito uma 
evolução muito grande nos últimos anos, em termos de in-
corporação de conhecimento e tecnologia, e aquilo de que 
precisa hoje não é exactamente o mesmo de que precisava há 
10 anos. O desafio mais óbvio é o da agricultura de precisão e 
da agricultura inteligente, da ciência de dados, mas também 
ganhou uma relevância muito grande a circularidade na agri-
cultura ou a adaptação às alterações climáticas. Um desafio 
central, em termos de cultura organizacional e também de 
investimentos em termos de modernização, é sermos capazes 
de nos continuarmos a transformar internamente para ter a 
capacidade instalada, quer em termos de prestação de servi-
ços quer em termos de investigação e inovação, para respon-

 

 

• Armazenamento com temperatura controlada (de 0ºC a 18ºC / 0ºC a -22ºC)
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• Autorização aduaneira à exportação e Importação (Entreposto Aduaneiro) 
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der aos desafios do sector. Outro desafio muito importante 
é continuarmos a contribuir para o ecossistema nacional de 
inovação estar mais ajustado àquilo que o sector precisa. E 
sabemos que um aspecto absolutamente decisivo para a 
transferência de conhecimento e tecnologia para os próximos 
anos vai ser ter locais onde se possam desenvolver e testar as 
soluções em contexto de campo – as soluções que estamos a 
desenvolver em Portugal e as que foram desenvolvidas nou-
tras partes do mundo, para adaptá-las à nossa realidade. Por 
outro lado, também faz muita falta ter sítios onde se possa 
demonstrar as soluções e fazer formação sobre as mesmas. 
De maneira que temos um desafio de adequar as nossas esta-
ções experimentais a esta realidade e criar pilotos. Por exem-
plo, na área da fruticultura, ter pomares modelo. No fundo, o 
pomar do futuro, que vão ser pomares piloto que permitem 
desenvolver e testar novas soluções, por um lado, e, por ou-
tro lado, mostrar essas soluções aos produtores e ensiná-los 
a usá-las. Daqui até 2025, em que vamos estar a modernizar 
as estações experimentais, vai ser muito este o espírito: criar 
pilotos que possam ajudar o sector a evoluir nesse sentido. 
E depois, voltando ao tema de que tudo o que fazemos é 
baseado no conhecimento, há a questão central dos recursos 
humanos. A nossa capacidade de continuar a reforçar a nossa 
massa crítica em recursos humanos qualificados e ajustá-los 
às necessidades nos tempos futuros é outra área central para 
o futuro do INIAV nos próximos anos. 


