
 

 

 

Primeira Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Centro Nacional de 

Competências para a Inovação Tecnológica do Setor Agroflorestal – 

InovTechAgro 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e um teve lugar, por via digital através 

da plataforma Zoom/Colibri, a primeira reunião ordinária do Conselho Consultivo do Centro de 

Competências (CC) InovTechAgro, convocada pela Presidente, Luís Alcino da Conceição. 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros de acordo com as entidades abaixo identificadas: 

 

 

 



…………………………………………………………………………………………………………. 

Da convocatória constava a seguinte proposta de ordem de trabalhos: 

1. Abertura e aprovação da ordem de trabalhos 

2. Informações 

3. Apresentação e votação do Plano de Atividades para 2021 

4. Outros assuntos 

5. Encerramento 

 

Ponto 1 - Abertura e aprovação da ordem de trabalhos 

Luís Alcino da Conceição (LAC) deu início à reunião saudando os membros presentes 

questionando-os sobre a autorização para gravação da reunião e sobre a existência de pontos a 

acrescentar à ordem de trabalhos. Autorizada a gravação e não existindo novos pontos 

submeteu a ordem de trabalhos à votação, a qual foi aprovada pela unanimidade dos membros 

presentes. Solicitou ainda a colaboração de Astride Sousa Monteiro da ANPOC no secretariado 

da reunião………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ponto 2 - Informações 

LAC deu as seguintes informações relacionadas com o funcionamento do CC decorrentes do 

período desde a constituição da Equipa de Coordenação e eleição da Presidência do Centro até 

ao momento presente: ……………………………………………………………………………………………………………… 

-  Foram publicados cinco artigos (técnicos e de opinião) a pedido de diferentes membros das 

entidades aderentes ao Centro e uma entrevista, documentos que estão publicados no portal 

do CC e na Rede Rural Nacional (RRN); ……………………………………………………………………………………… 

- Foi constituído o portal do InovTechAgro http://www.inovtechagro.pt/ onde estão disponíveis 

as atividades realizadas pelo CC e informação acerca do mesmo; ……………………………………………. 

- Realização do primeiro webinar subordinado à temática da Agricultura de Precisão onde se 

obtiveram cerca de 600 inscrições e participaram 400, cujo feedback do evento dado foi de 

muito positivo; ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Participação na candidatura liderada pelo Smart Farm Colab aos DIH (Digital Innovation Hubs) 

LAC informou que relativamente ao processo de assinatura do Protocolo de Constituição do CC 

via digital, dada a perda de qualidade gráfica do documento, se optou por interromper o 

processo aguardando-se a sua assinatura presencial em momento oportuno, e em nada 

impedindo a boa continuação de funcionamento do Centro já que estão registados os emails de 

aceitação das respetivas entidades que o constituem. ……………………………………………………………… 

Foi Iniciado o processo de adesão ao WhatsApp do CC, contando o mesmo já com 230 

utilizadores.  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Relativamente a eventos, LAC informou que o CC a convite da organização da Ovibeja, participou 

na sua edição digital saudando-se com um perfil de aproximadamente 200 visitas, estando 

prevista também a participação presencial e digital na Feira Nacional de Agricultura em 

Santarém no stand institucional dos Centros de Competência. ………………………………………………… 



Por último LAC informou que o CC constituirá entidade de apoio ao 10º Congresso Ibérico de 

Engenharia Rural   – congresso online, dinamizado pela Sociedade Espanhola de Engenharia 

Rural e a Secção Especializada em Engenharia Rural da Sociedade de Ciências Agrárias de 

Portugal (SEER) que terá lugar a 11 e 12 de novembro, e que será organizado este ano pela 

Universidade de Valladolid. O InovTechAgro terá oportunidade de apresentar o seu CC em 

contexto ibérico, no segundo dia do Congresso; assim como foi manifestado interesse em 

adesão ao CC por parte da Universidade da Basilicata, em concreto da Professora Paula António 

da área de Agricultura de Precisão daquela Universidade. ……………………………………………………….. 

 

Ponto 3 – Apresentação e votação do Plano de Atividades (PA) para o ano de 2021 

Considerando o previsto no Regulamento e um número inferior a 50% de entidades presentes 

na Reunião, LAC pediu um voto de confiança aos membros presentes para poder prosseguir com 

o ponto em agenda, o qual foi votado por unanimidade. Foi dada continuidade à reunião 

apresentando-se o conteúdo do documento enviado aos membros e publicado na página online 

do Centro. LAC informou que o PA agora apresentado resultou de um processo em 3 fases em 

que inicialmente foram solicitados a todos os membros o envio de contributos; seguida de 

realização de reunião da Equipa de Coordenação para construção de uma versão preliminar do 

PA e por último da sua publicação na página online do Centro para consulta e envio de 

contributos adicionais. Destes, ressalva para as entidades mencionadas no documento e para a 

manifestação de interesse da parte da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) da 

parte do Professor Eduardo Rosa. ……………………………………………………………………………………………… 

Do documento, LAC apresentou a 4 linhas de atuação salvaguardando a necessidade de a ser 

aprovado, serem definidas datas até 31 de dezembro, com as entidades identificadas para a sua 

concretização. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eduardo Rosa da UTAD saudou e deu e nota positiva ao Plano de Atividades proposto 

sublinhando os objetivos como alcançáveis num “plano muito concreto e específico”. Lembrou 

a importante ligação internacional que o Centro pode ter a outras instituições congéneres. 

Louvou também à etapa de monitorização do estado de arte através do inquérito. “Somos 

pequenos, mas não contactamos muito uns com os outros. Falta esta ligação para sabermos o 

que cada um anda a fazer”, mencionou. Propôs incluir no Plano de Atividades o contacto destas 

entidades internacionais disponibilizando a UTAD para contribuir nesta iniciativa e agradeceu 

ao InovTechAgro nas pessoas do LAC e Tiago Silva Pinto (TSP), em particular a recetividade dada. 

Carina Arranja da FENAREG está reunido um conjunto de ações muito interessante desta 

entidade e lembrou que tinha enviado uma sugestão de atividade que não consta no 

documento. A FENAREG gostaria de ver organizada uma ação especificamente dedicada às 

tecnologias de gestão da rega. A FENAREG também trabalha com outras organizações europeias 

de topo. Está disponível para ajudar nestes contactos. …………………………………………………………….. 

LAC agradeceu as palavras e os contributos do Professor Eduardo Rosa e referiu ter havido uma 

falha na identificação dos contributos da FENAREG que prontamente será identificada no PA, 

agradecendo mais este contributo.  …………………………………………………………………………………………… 

Não tendo havido mais intervenções o PA foi votado, tendo sido aprovado por unanimidade das 

entidades presentes. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Ponto 4 - Outros Assuntos 

Neste ponto foi deixado um convite para que o maio número possível de membros visitassem o 

balcão do InovTechAgro no stand conjunto na FNA2021 e aproveitar para, caso ainda não o 

tenham feito, assinarem o protocolo de constituição do Centro. ………………………………………………. 

Ponto 5 - Encerramento 

LAC agradeceu a qualificada participação de todos os conselheiros, e nada mais havendo a 

tratar, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, vai assinada  

 

O Presidente do CC InovTechAgro 

 

______________________________________ 

Luís Alcino da Conceição 

Instituto Politécnico de Portalegre 

 

O Secretário do CC InovTechAgro 

 

________________________________________ 

Tiago Silva Pinto 

Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo 

Tiago Silva Pinto
Carimbo


