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Em 22 anos, o COTHN diversificou a actividade, foi re-
conhecido como Centro de Competências e tem partici-
pado na maioria das iniciativas sectoriais, sobretudo 
de investigação. Considera que têm vindo a cumprir os 
objectivos definidos para a entidade?   
Rodrigo Vinagre (RV) – Sim. Aquando da criação do COTHN, 
os objectivos não seriam tão latos e tão amplos como hoje em 
dia, principalmente na parte dos serviços. O COTHN seria uma 
estrutura de divulgação, de experimentação, e conseguimos 
ampliar muito os nossos serviços: apoio à monitorização da 
rega, inspecção de pulverizadores, certificações de qualida-
de... Isso tem dado uma abrangência muito maior ao COTHN 
nos serviços, principalmente aos nossos associados. Nem to-
dos os nossos clientes são nossos sócios, mas privilegiamos 
um cliente que seja sócio. E tentamos angariar para sócio to-
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dos os clientes que não o sejam, porque faz sentido darmos 
uma maior representatividade ao sector. Essa é uma das gran-
des prioridades. Temos também a área dos projectos. Não se-
ria, à partida, um dos objectivos do COTHN, mas é um apoio 
muito grande que damos, porque nem todas as organizações 
conseguem ter um gabinete de projectos. Temos conseguido 
ampliar os objectivos. Hoje em dia, já como Centro de Compe-
tências, temos uma abrangência nacional e penso que temos 
conseguido dar o contributo para o qual o COTHN foi criado.

Um dos objectivos do COTHN era a melhoria do nível 
de conhecimentos do sector. Estão a conseguir trans-
mitir essa informação aos agricultores e empresários?
RV – Tínhamos mais solicitações pelas universidades para de-
senvolvimento de projectos. Ultimamente, tem-se invertido. 
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algum reflexo – no sector ou na política para o sector – 
as metas e soluções referidas nesses documentos?  
RV – Temos tido alguma dificuldade, principalmente da parte 
política, em se olhar para estes documentos. Foi um traba-
lho conjunto de três associações do sector, que têm bastante 
representatividade a nível nacional e que tiveram um traba-
lho imenso em identificar todas as premissas que eram ne-
cessárias para uma década: 20/30. E tudo o que foi elencado 
nesse documento foi de extrema importância. Vimos que a 
maior parte das reivindicações que lá fazíamos, das ideias que 
passámos para esses documentos, não foram tidas em conta. 
Pensamos que as pessoas, a nível privado, em relação a muito 
do que lá está, estão nesse caminho, porque foi identificado 
pela produção e pela investigação. Mas temos tido dificulda-
de em que o poder central, o Ministério da Agricultura, olhe 
para aquele documento e que o PEPAC, em que entrámos 
agora, tenha algum reflexo dele. Tínhamos lá situações muito 
concretas. A água é uma delas. O solo é outra. O uso eficiente 
dos recursos, a comunicação, os transportes... Tínhamos uma 
quantidade enorme de situações que o Ministério podia ter 
tido em conta. Não vimos que assim seja. Temos a esperança 
de que venha a ser visto e que se consiga dar-lhe atenção. Na 
primeira fase, o documento representava aquilo que tínha-
mos ideia que seriam as grandes ansiedades e desafios para 
o médio-curto prazo, mas foi adaptado após a covid. Agora 
temos a guerra e temos novos desafios. Muito provavelmen-
te, estas três associações podem, em 2023, refazer este docu-
mento e adaptá-lo à realidade que estamos a viver. 

Em Setembro de 2020, foi apresentada pelo Ministério 
a Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30. Vo-
cês defendiam, em Novembro de 2020, que tinha me-
tas «ambiciosas» e «difíceis de perceber como serão 
atingidas», que havia «falta de priorização das inicia-
tivas», que era só «uma orientação estratégica de in-
tenções, mas de difícil concretização» (por não ter as-
sociado um orçamento), que, na vertente da inovação, 
poderia gerar «uma maior pressão sobre os financia-
mentos disponíveis» e que «deveria ser mais objecti-
va e ambiciosa nas medidas». Que comentário fazem 
agora?   
RV – Vimos uma inércia bastante grande do poder político 
e principalmente do Ministério da Agricultura em relação a 
todos estes desafios. A carga burocrática para a realização de 
todos estes objectivos é cada vez maior. Não entrando mui-
to em questões políticas, penso que há uma realidade que 
tem de ser mudada. É urgente que o Ministério da Agricultura 
olhe para os agricultores e para as associações do sector de 
uma maneira activa e de parceria. Não podemos ter um Mi-
nistério que esteja constantemente a olhar para nós como um 
fiscalizador. Tem que o ser, sem dúvida nenhuma: tem que 
fiscalizar todo o nosso trabalho, porque há regras que têm 
de ser cumpridas. Mas se essas regras forem cumpridas em 
parceria, será muito mais fácil do que tendo o fiscalizador, 
o controlador constante. Porque se ambas as partes tiverem 

As solicitações são mais por parte das organizações, das em-
presas que colaboram connosco, dos nossos sócios. E depois, 
porque temos dentro do COTHN bastantes universidades, 
procuramos que a parte científica desenvolva o trabalho para 
as dúvidas e os problemas que a produção está a ter. Por isso, 
estamos a conseguir que o que faz realmente falta para o 
sector agrícola esteja a ser estudado pelas ciências. Fica muita 
informação, mas a sua divulgação nem sempre é fácil, porque 
muitas vezes os projectos têm um curto espaço de tempo e 
as métricas e os objectivos com que nos comprometemos são 
muito estanques. Temos tido dificuldade, muitas vezes, por-
que trabalhamos com pessoas e com seres vivos. Mas penso 
que tanto a parte científica como o sector agrícola se têm 
estado a interligar cada vez mais. Muitas vezes, não só pelos 
bons resultados. Os maus resultados servem muito para que 
não se volte a cometer aqueles erros. 
Carmo Martins (CM) – Trabalhamos com pessoas e um dos 
factores que é fundamental para que a transferência de co-
nhecimento se possa fazer é também a tipologia de investiga-
dores. Com investigadores que têm uma maior sensibilidade 
para as questões da produção, quase sempre conseguimos 
uma transferência mais efectiva. Quando temos investigado-
res mais vocacionados para a sua investigação, os resultados 
até podem ser interessantes, mas muitas vezes a transferên-
cia é mais difícil. Outra coisa é o que fica dos projectos. Os 
eventos são importantes. Mas fizemos um esforço muito 
grande, nos grupos operacionais que estão a terminar, de 
deixar escrito, de ter um manual técnico, algo que possa ser 
divulgado aos produtores, para que possam perceber quais 
são os resultados, o que é que funcionou e também o que 
não funcionou. Os projectos na agricultura deviam ser mais 
longos, porque temos todas as variáveis que não controlamos 
e também para não se estar sempre a partir do zero. Mui-
tas vezes, sentimos que não deixar escrito o que se fez num 
projecto faz com que voltemos a ter projectos a abordar as 
mesmas questões e a repetir o que já se fez.  

E há um uso efectivo desse conhecimentor?
RV – Isso depende muito da eficiência do resultado. Concer-
teza que quem esteve envolvido será o primeiro a experimen-
tar, a obter resultados. E, se os resultados forem satisfatórios, 
ninguém vai ficar com o segredo. Normalmente, os projec-
tos envolvem a produção e a investigação, mas muitas vezes 
também temos casas comerciais envolvidas. A par do COTHN, 
que faz a divulgação por todos os seus parceiros, a divulgação 
comercial passa a ser uma ferramenta muito forte depois de 
obtidos os resultados. Temos vários grupos operacionais com 
esta configuração e isso é bastante interessante, porque dá 
seguimento ao que se obteve em alguns projectos.   

Apresentaram a “Estratégia Nacional para a Fileira 
Hortofrutícola”, com a FNOP e a Portugal Fresh, no pri-
meiro trimestre de 2020. Em Novembro de 2021, apre-
sentaram a “Agenda de Inovação e Investigação para a 
Fileira Hortofrutícola”. Têm visto ser aplicados ou a ter 
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uma atitude didáctica, todos os desafios vão ser ultrapassa-
dos mais facilmente. Não tenho qualquer dúvida. Agora, não 
podemos estar a pensar que, do lado do Ministério, temos 
pessoas que estão constantemente a olhar para nós como 
prevaricadores e nós a olharmos para o Ministério como o 
fiscalizador que nos vai estar a multar e que nos vai estar 
constantemente a constrangir o crescimento, seja económi-
co, ambiental, de sustentabilidade. Ainda há pouco tempo 
revi o TVRural. O TVRural era uma extensão entre o Ministé-
rio, as Direcções Regionais e a parte produtiva. E casavam tão 
bem. Via-se técnicos muito capacitados da parte do Ministé-
rio ao lado da produção. Hoje em dia não se vê isso. O Minis-
tério está fechado sobre ele próprio, numa carga burocráti-
ca imensa. Na minha opinião, actua única e exclusivamente 
como fiscalizador e acho que isso não é benéfico. O sector 
é composto pelo Ministério, por variadíssimos agentes, pela 
parte produtiva e os seus representantes, as suas associações. 
Temos que trabalhar em parceria. Quando trabalharmos em 
parceria, concerteza vamos alcançar muito mais objectivos e 
muito maior retorno, tanto económico, como de sustentabili-
dade, como ambiental e social.
CM – Relativamente à Agenda Terra Futura, continuamos um 
bocadinho com a mesma visão. Na sua elaboração, tentou-se 
muito ouvir as pessoas. Saiu aquele documento e o que é 
temos de resultados práticos disso passados dois anos? Mui-
to pouco ou nada. Saíram os PRR, saíram os projectos das 
iniciativas emblemáticas que estavam definidas na Agenda 
– projectos que achamos que vão ser pouco consequentes, 
pelos valores envolvidos. São projectos de um milhão de eu-
ros, que obrigam a quatro entidades, a quatro anos. Se divi-
dirmos isto e percebermos de que valores é que estamos a 
falar, é muito pouco para ter projectos com o impacto que se 
esperava que pudessem ter, no sentido de mudar realmente 
algumas situações. Não estou a dizer que não é importante. 
É importante e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso al-
cance para que os projectos onde estamos tenham impacto. 
Mas podiam ter muito mais. Portanto, o que achamos é que 
o documento era ambicioso, é ambicioso, mas depois tem 
ainda muito pouco reflexo na prática. O que vimos é uma 
inércia muito grande. E depois as notícias que saem cá para 
fora, relativamente, por exemplo, às Direcções Regionais, 
ainda nos deixam mais preocupados, porque parece que 
estamos a esvaziar ainda mais aquilo que nos diz respeito. 
Porque, ao fim e ao cabo, esta proximidade é importante. E 
poderá eventualmente passar a imagem de que há alguma 
falta de dinâmica.

Participam em vários projectos no âmbito do Progra-
ma de Recuperação e Resiliência. Consideram que o 
PRR está a ser bem aproveitado pelo sector agrícola/
agroalimentar?
RV – Tivemos limitações muito apertadas para elaborar os 
projectos. Tivemos um prazo muito curto para elaborar pro-
jectos que, pensamos nós, vão trazer bastantes frutos, novas 
maneiras de olhar para o sector e como o sector se deve defi-

nir daqui para a frente. Estamos envolvidos em oito projectos. 
Em dois, somos líderes e nos outros somos parceiros. Pelo que 
nos é dado a perceber, a complexidade foi retirada um pou-
co em relação aos grupos operacionais. Os projectos estão a 
decorrer. Vamos ver agora, nos pedidos de pagamento e em 
toda a parte mais burocrática, se teremos ou não os mesmos 
entraves. Estamos esperançados que não. Os grupos operacio-
nais também deram alguma capacitação na parte técnica, de 
como lidar com toda a vertente burocrática. Acho que o Minis-
tério também já está mais adaptado e que vai conseguir dar 
uma resposta mais rápida a estas situações. Mas em termos 
de tempo, os projectos são curtos. Muitos deles estão ligados 
às fruteiras: não são culturas anuais e não é em dois, três anos 
que conseguimos ter os objectivos todos a que nos propuse-
mos. A panóplia era grande e por isso tentámos ao máximo ir 
ao encontro da solicitação. Aqui sim, sentimos muito a parte 
produtiva, as organizações, mesmo produtores individuais, a 
pedirem-nos situações concretas e em que estamos envolvi-
dos.

Que opinião têm sobre o modelo dos grupos operacio-
nais? Defendem alterações, um outro tipo de modelo?
RV – Os grupos operacionais foram bastante importantes e 
foi um modelo que, apesar de bastante complexo, serviu para 
muitos projectos em que estivemos envolvidos. Numa evolu-
ção dos grupos operacionais, é importante ampliar os anos 
dos projectos, para terem cabimento e obtermos resultados 
minimamente fiáveis – e para que o que vier a sair do projecto 
possa ser depois experimentado e divulgado com sucesso. E 
que a parte burocrática seja agilizada.  
CM – Uma grande vantagem deste modelo dos grupos ope-
racionais foi obrigar, entre aspas, as empresas a liderarem e 
a estarem mais envolvidas. Isso fez com que houvesse uma 
facilidade de comunicação entre a parte científica e a parte 
produtiva. Um dos nossos grandes objectivos é simplificar e 
fazer com que esta relação seja mais fácil e achámos que, no 
modelo dos grupos operacionais, isso se conseguiu. Esse é o 
aspecto mais positivo. Toda a carga burocrática, de pedidos 
e o resto, isso aí é para esquecer. Simplifiquem isso, senão vai 
ser um martírio. 

Qual é a vossa opinião sobre o estado do sector e sobre 
as suas preocupações?
RV – O sector vive uma grande incerteza, principalmente 
sobre os mercados. A grande incógnita que temos neste 
momento, além da inflação, é o custo real dos factores de 
produção. Temos uma inflação em cima, temos um custo 
enorme com os factores de produção e o que nós produzi-
mos tem custos maiores. Temos ou não conseguido reflectir 
esse custo no produto final? Conseguimos que a parte que 
nos cabe da cadeia de valor desse produto seja distribuída 
equitativamente? Isso é que é a nossa grande luta. Precisa-
mos que os produtos tenham o seu devido valor, mas no final 
não ficarmos só com uma fatia entre 8 e 14%, dependendo 
dos produtos. É muito importante conseguir valorizar mais o 
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produto quando sai do produtor. E isso consegue-se estando 
dentro de organizações de produtores. Somos um país muito 
pequeno, temos pouca dimensão e se estamos sozinhos mais 
difícil fica. Ou temos um produto premium – que consegue, 
por ele próprio, ter uma mais-valia muito grande e que se 
consegue vender directamente ao consumidor final – ou, 
dentro das frutas e hortícolas convencionais, temos que con-
seguir que o consumidor final se aperceba de que nós esta-
mos a ficar com a fatia menor. É importante que toda a valo-
rização do produto seja melhor distribuída. Essa é a grande 
ansiedade. Agora, o dia-a-dia... As alterações climáticas es-
tão presentes. O meu avô já dizia: o mais normal no tempo 
em Portugal é ser anormal! Por isso, estamos adaptados a 
elas. A escassez de água é um indicador dos últimos anos. 
Temos vindo a atravessar períodos de seca cada vez maiores 
e não podemos deixar que isso aconteça. Um dos grandes 
objectivos do COTHN, desta Direcção, é realmente a água. A 
água é importantíssima. O solo: nos últimos anos, com muito 
trabalho, temos vindo a fazer muita experimentação, muita 
divulgação de novas técnicas, desde agricultura de precisão 
a rotações. O produtor está a sensibilizar-se cada vez mais 
para tudo isso. Não digo que não haja pessoas e modelos 
que insistem em monocultura, mas as pessoas estão sensi-
bilizadas. E penso que no solo se está a caminhar um pouco 
mais à frente da água. Como a água não é um recurso que 
a produção consiga dominar... ela domina no uso eficiente 
desse recurso, cada vez mais. Tenho a certeza e é comprova-
do que regamos melhor. Regar melhor não quer dizer que 
seja menos, porque em certos anos, para atingir uma deter-
minada produção e qualidade de produto, temos que regar 
mais, sem dúvida nehuma. Mas utilizamos esse recurso cada 
vez mais eficientemente. Às vezes, com menos conseguimos 
mais. Nem sempre é assim, mas estamos a tentar isso. Se nos 
for permitido, iremos reservar água, privadamente. Mas as 
grandes infraestruturas têm de ser públicas. E precisamos de 
reservar mais água. Não é normal que se continue a deixar 
milhões de metros cúbicos seguirem para o mar sem serem 
minimamente reservados. Os leitos dos rios têm que ser pre-
servados e preservá-los é ter uma gestão cuidada e reservar 
esse recurso. Isso é importantíssimo.

A parte fitossanitária tem tido cada vez mais relevân-
cia ou é a água e a gestão da cultura que têm tido a 
primazia?
RV – A gestão da água tem tido primazia. A gestão das pragas 
e doenças tem sido, nos últimos anos, uma constante. Tínha-
mos uma amplitude enorme de matérias activas permitidas 
para cada cultura e, nos últimos 20 anos, a disponibilidade 
afunilou. Há pouco tempo, num webinar, falou-se em regiões 
em Portugal que não vão poder utilizar agroquímicos. Isso 
deixa-nos bastante preocupados. Temos que pensar como é 
que vamos lidar com essa situação e como é que os nossos 
vizinhos – a quem compramos produtos – lidam com ela. Não 
é justo anularmos uma região do uso de agroquímicos e de-
pois irmos comprar numa região ou num país ao lado onde 

são permitidos agroquímicos. Penso que a produção tem con-
seguido um excelente trabalho, com a menor utilização de 
agroquímicos possível e sempre dentro dos limites. Apresenta 
produções muito interessantes e com bastante qualidade. Es-
tamos cá para nos adaptarmos a novas realidades. Acho que 
extremismos é cair num erro, porque podemos dar cabo de 
uma região e de um sector. É muito importante conseguirmos 
ter competitividade com quem está ao nosso lado. E quem 
está ao nosso lado são os países da bacia mediterrânica. Não 
faz sentido a União Europeia estar a restringir e depois man-
darmos vir produtos de países terceiros com tudo o que não 
é permitido cá dentro. É muito importante que o consumidor 
final perceba isso também.
CM – Realmente, é um trabalho que a produção tem vindo 
a fazer. Primeiro, porque os mercados também o impõem. 
Os mercados são cada vez mais restritivos nestas situações e 
a produção tem sabido adaptar-se. Mais de 80% dos grupos 
operacionais em que estivemos envolvidos era sobre a fitos-
sanidade. Ou seja, a produção procura, está sensível para 
novas alternativas, para outros modos de controlo, primeiro 
porque sabe que vai deixar de ter as ferramentas que tinha 
antes, mas também porque percebe que é um caminho que 
vai mesmo ter de fazer, porque o mercado assim o impõe. E 
acho que também há uma sensibilidade cada vez maior para 
as questões ambientais. Num dos grupos operacionais em 
que participamos, o Polimax, fizemos a avaliação dos insec-
tos que existem no pomar e o trabalho que eles têm. Esse 
projecto permitiu-nos integrar uma rede europeia sobre a 
preservação dos polinizadores e chegámos à conclusão de 
que os pomares onde estivemos a trabalhar são os que têm 
mais biodiversidade dessa rede. Portanto, quando muitas 
vezes se diz que o agricultor mata tudo, não é verdade. Nós 
temos uma grande biodiversidade. E há uma sensibilidade 
cada vez maior para a preservar. Acho que este caminho 
está a ser feito. Vai continuar a ser feito. Não vai voltar para 
trás, temos a certeza. Agora, é preciso ter atenção para não 
perdermos competitividade. A velocidade a que estas subs-
tâncias saem não é a mesma a que é criado conhecimento 
suficiente para termos alternativas. E isso deixa a produção 
muito vulnerável.

A produção vê o COTHN como parceiro e está a vir ter 
convosco? Estão a conseguir acompanhar o sector todo 
e a ter uma abrangência nacional?
RV – Acho que quem responderia melhor seriam os produto-
res. Nós pensamos que sim, porque, desde o Algarve até ao 
Minho temos serviços, temos sócios, temos trabalho, de di-
vulgação, de experimentação, em variadíssimos projectos. Es-
tamos sempre disponíveis, pelo menos para estudar todas as 
situações que a produção nos põe, sem dúvida nenhuma. Um 
dos objectivos que temos seria começar a dar uns passos para 
fora, começar a ter interacção com associações congéneres, 
tentar participar em eventos onde possamos partilhar o nos-
so conhecimento e o trabalho que desenvolvemos. Primeiro, 
queremos ter a nossa presença a nível nacional mais sólida. 
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Durante o período em que esta Direcção assumiu funções, 
foi-nos tirado algum tempo, mas pensamos que a breve tre-
cho, a pouco e pouco, vamos pôr outra vez em marcha essa 
situação de levar conhecimento a associações congéneres – e 
trazer conhecimento. 
CM – Há um indicador que responde à pergunta de forma 
muito directa. Durante estes projectos do PRR, fomos con-
tactados e depois entrámos em mais de 20 iniciativas, porque 
era obrigatório ter um centro de competências. E nós fomos o 
centro de competências mais solicitado. Isso mostra que quer 
a produção quer a parte científica reconhecem o trabalho 
que o COTHN tem feito nestes últimos anos. Isso enche-nos, 
sem dúvida nenhuma, de orgulho, de certeza de que estamos 
no bom caminho, esperemos. 
RV – Um orgulho humilde.
CM – Humilde. Porque, ao mesmo tempo, é uma responsabili-
dade grande. Estivemos envolvidos em mais de 20 candidatu-
ras, mas nem todas foram aprovadas. Nesta altura, estamos 
em oito. Há outras duas que, em princípio, irão ser aprovadas 
e ainda temos algumas em avaliação. Mas é importante dizer 
que o COTHN se envolve nestes projectos dentro da capacida-
de que consegue ter. Entramos com os recursos humanos que 
temos disponíveis. Não podemos ir além da nossa capacidade 
física, precisamente para, no final, corresponder às expecta-
tivas sobre as quais nos contactaram. Portanto, é importante 
dizer que a nossa participação é sempre na medida e em fun-

ção daquilo que vão ser as nossas actividades e também da 
capacidade de resposta que vamos ter. 
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