Segunda Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Centro Nacional de
Competências para a Inovação Tecnológica do Setor Agroflorestal – InovTechAgro

Ao décimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, teve lugar por via digital
na plataforma ZOOM Colibri, a segunda reunião ordinária do Conselho Consultivo do Centro de
Competências (CC) InovTechAgro convocada pelo Presidente, Luis Alcino da Conceição ---------Estiveram presentes os seguintes conselheiros de acordo com as entidades abaixo
identificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Luís Alcino da Conceição - Coordenação InovTechAgro

•

Tiago Silva Pinto - Coordenação InovTechAgro / ANPROMIS

•

Gonçalo Rodrigues – ISA

•

Miguel Leão - INIAV

•

Maria São Luis Centeno - DGADR

•

André Sá – INESC TEC

•

Alexandra Diogo – FNOP

•

Nelson Machado - ADVID

•

Domingos Godino – Fenapecuária

•

Luís Souto Barreiros – GPP

•

José Rafael – Universidade de Évora

•

Alexandre Alves – ATEVA

•

André Barriguinha – Universidade Nova

•

Sivia Benquerense – ANSEME

•

Rosalina Marrão – Centro de Competencias dos Frutos Secos

Da ordem de trabalhos da reunião constavam os seguintes pontos: -----------------------------------1. Abertura e aprovação da ordem de trabalhos ------------------------------------------------------------2. Informações --------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação e Votação do Relatório de Atividades do ano de 2021 e Plano de Atividades de
2022/23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Outros Assuntos ---------------------------------------------------------------------------------------------------6. Encerramento ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 1. Abertura e aprovação da ordem de trabalhos ---------------------------------------------------O Presidente, Luis Alcino deu início à reunião saudando a presença de todos os membros do
Conselho Consultivo presentes. Dado a presença de menos de 50% dos membros do órgão, o
Presidente colocou à votação com a ordem de trabalhos a validação da presente reunião.
Ambas foram aprovadas por unanimidade dos presentes.
Ponto 2. Informações -----------------------------------------------------------------------------------------------Luis Alcino justificou a data de realização desta reunião, explicando a sequência de datas e
procedimentos que a antecederam, com ressalva para a aprovação do projeto de
financiamento do Centro no montante de 42646,00€ em maio e da reunião do Conselho de
Coordenação em julho. Mais, informou que apesar do compasso de tempo decorrido o Centro
manteve a atividade em curso respondendo aos pedidos de parceria no âmbito de projetos de
investigação e participando na Feira Nacional de Agricultura em Santarém. ------------------------Ponto 3. Apresentação e Votação do Relatório de Atividades do ano de 2021 e Plano de
Atividades 2022 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Luis Alcino apresentou o documento Relatório de Atividades do ano de 2021 e Plano de
Atividades 2022/23, documentos que estiveram disponíveis para consulta do CC durante o
período de 15 dias. Do Relatório foi realçado o facto de no período contemplado não ter
existido qualquer financiamento externo ao Centro tendo as atividades realizadas sido
suportadas pelos diversos Membros envolvidos. Do Plano foi realçado a aprovação em C. de
Coordenação da sua execução durante o período de 2022 e 2023 conforme os termos e prazos
da candidatura de financiamento. Terminada a apresentação, Alexandre Alves da ATEVA
questionou o Presidente se a proposta de pilotos experimentais no Plano de Atividades
pretendia constituir uma rede ou será apenas uma identificação dos mesmos em atividades de
demonstração. O Presidente confirmou a segunda situação explicando que o que se pretende
é que em situações de demonstração aplicada possam ser usados locais onde já sejam usadas
essas tecnologias. André Barriguinha questionou a forma como estava pensado o
levantamento de informação identificado no Plano de Atividades e disponibilizou-se na
implementação do mesmo. O Presidente explicou que se pretende criar um questionário que
possa ser aplicado via e-mail a todos os Membros do CC InovTechAgro e agradeceu a
disponibilidade manifestada. Maria São Luís Centeno questionou os critérios de parceria do
Centro de Competências no âmbito das candidaturas aos projetos do PRR. O Presidente
explicou que o Centro tenta ser um elemento facilitador das mesmas desde que com interesse
nas áreas de intervenção do Centro e capacidade de acompanhamento dos recursos humanos

para a sua realização. Tiago Silva Pinto reforçou a importância que tem o enquadramento do
Centro apenas nas candidaturas em que as áreas temáticas que lhe sejam afins sejam
contempladas. Não tendo havido mais questões, o Presidente colocou à votação os
documentos apresentados. O Relatório de Atividades de 2021 e o Plano de Atividades de
2022/23 foram aprovados por unanimidade dos presentes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4. Outros assuntos ----------------------------------------------------------------------- ------------------Não houve outros assuntos a tratar. ----------------------------------------------------------------------------Ponto 5. Encerramento -------------------------------------------------------------------------- ------------------O Presidente, Luis Alcino agradeceu a participação empenhada de todos e deu por encerrada a
Reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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