Quarta Reunião Ordinária da Equipa de Coordenação do Centro Nacional de
Competências para a Inovação do Setor Agroflorestal – InovTechAgro

Ao quinto dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, teve lugar por via digital na
plataforma ZOOM Colibri, a quarta reunião ordinária da Equipa de Coordenação 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

•

Astride Sousa Monteiro - ANPOC

•

Gonçalo Rodrigues – ISA

•

Fernando Cardoso - FENALAC

•

Miguel Leão - INIAV

•

Ana Cabeleira, Maria São Luis Centeno e Candida Rodrigues - DGADR

•

André Sá – INESC TEC

•

Alexandra Diogo/Mónica Lopes – FNOP

•

Rosa Amador/ ADVID

•

Domingos Godino – Fenapecuária

•

Luís Souto Barreiros – GPP

•

José Rafael – Univ. Évora

Da ordem de trabalhos da reunião constavam os seguintes pontos: -----------------------------------1. Abertura e aprovação da ordem de trabalhos ------------------------------------------------------------2. Informações --------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação e Discussão do Relatório de Atividades do ano de 2021 -----------------------------4. Apresentação e Discussão do Plano de Atividade do ano de 2022/23 -------------------------------5. 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 da
equipa de coordenação e colocou a votação a ordem de trabalhos que foi aprovada por
unanimidade.
Ponto 2. Informações -----------------------------------------------------------------------------------------------Luis Alcino informou acerca da data desta reunião apenas agora ser possível de se realizar, ao
invés de até ao final de março, mas nessa altura ainda não se conhecia a deliberação relativa a
uma candidatura ao PDR2020 que afetava o funcionamento do CC. Informação conhecida a 11
de maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3. Apresentação e Discussão do Relatório de Atividades do ano de 2021 ------------------Luis Alcino apresentou o documento Relatório de Atividades do ano de 2021 (anexo 1)
sublinhando o facto de apesar de ausência de financiamento, o mesmo ter sido o resultado da
colaboração de várias das entidades que fazem parte integrante do CC em conjunto com
entidades terceiras do setor publico e empresarial ligado às áreas de competência do
InovTechAgro. Tiago Silva Pinto felicitou por todo o trabalho desenvolvido. Dinâmica notável,
tendo em conta a pandemia e a falta de financiamento. Lembrou a necessidade de acrescentar
ao Relatório a preocupação do CC em relação ao Aviso PRR Agricultura 4.0, em ajudar e criar
uma dinâmica própria nas candidaturas em que foi possível apresentar 4 projetos que
originaram 3 candidaturas. Chancela do CC que logo à partida dá garantias de qualidade e
pertinência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Gonçalo Rodrigues mostrou algum incómodo relativamente à participação das entidades
gestoras: notou alguma falta comunicação, nomeadamente tomada de conhecimento de
atividades a posteriori. Incómodo também com alguma não distinção entre a natureza de um
CC e a interação com empresas privadas sugerindo nesses casos a possibilidade de criação de
protocolo próprio para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------Tiago Silva Pinto concorda que tem de haver cuidado no estabelecimento de relações entre CC
e setor privado sublinhado o papel aglutinador do CC. Rosa Amador manifestou também a
necessidade de conhecimento das atividades do Centro antes de acontecerem. -------------------Luís Alcino referiu a necessidade de algumas situações requererem uma agilidade dos
processos menos compatível com alguma maior formalidade considerando o início de
atividade do CC; lembrou que também muitas entidades desde a constituição do CC tem
mantido as suas agendas próprias e desenvolvido as suas próprias atividades nas áreas de
competência do InovTechAgro sem que isso seja sempre conhecido, e concordou com a

possibilidade de serem criados os respetivos protocolos com entidades privadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto à votação a proposta de Relatório de Atividades do Ano de 2021 foi aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4. Apresentação e Discussão do Plano de Atividades do ano de 2022/23 ------------------Na sequência do exposto no Ponto 2 (informações) sobre a data da aprovação da candidatura
do CC InovTechAgro ao PDR2020, o Presidente apresentou o Plano de Atividades (anexo 2),
sem alteração no objeto e missão, explicando que o mesmo está previsto para o período de
vigência da candidatura, isto é, até dezembro de 2023. Face ao exposto, e considerando que o
atual mandato do Centro de Competências termina em dezembro de 2022, o Presidente pediu
um voto de confiança para prorrogação por um ano deste mandato. ----------------------------------No que respeita ao Plano apresentado, o Presidente informou sobre a pretensão de algumas
Escolas Profissionais Agrícolas poderem vir a aderir ao Centro de Competências, bem como
instituição internacionais, considerado contactos realizados com Universidade Politécnica de
Madrid (Espanha), a Universidade da Basilicata (Itália) e Universidade de S. Paulo (Brasil).
Relativamente à Imagem e Comunicação deixa em aberto a criação de contas de Facebook e
LinkedIn, e criação de uma Newsletter. Por último, o Presidente acrescentou que o documento
não é fechado estando aberto a novas propostas que queiram, entretanto, ser apresentadas
sublinhando a importância de contributos da Universidade de Évora e do ISA pela sua
competência académica. -------------------------------------------------------------------------------------------Maria São Luís Centeno concordou com a prorrogação de mandato e sugeriu a inclusão no
Plano do desenvolvimento de um modelo de formação para formadores na área da Agricultura
de Precisão, informando que esta formação vai passar a ser obrigatória. Após esta intervenção
ausentou-se da reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------Astride Sousa Monteiro concordou com as iniciativas propostas, bem como com a
possibilidade de ingresso das escolas profissionais como entidades parceiras, e medidas de
internacionalização. Relativamente a atividades propostas pela ANPOC referiu que a própria
entidade está também a desenvolver o seu Plano de Ação e que por ora nada acrescentava ao
presente Plano. em não dividir o Plano de Atividades concordando com a prorrogação de
mandato que permitirá dar seguimento ao mesmo. -------------------------------------------------------Domingos Godinho fez um pedido de esclarecimentos em relação às Oficinas de Automação; e
no que respeita à presença em certames a sugestão de participação na Agro Semana. -----------Maria São Luís Centeno explicou que as Oficinas de Automação são uma reedição das oficinas
lançadas há 4 anos (IP Portalegre, DGADR, Anpromis, INIAV), junção de um conjunto vasto de
empresas em 2 eventos, tendo uma ocorrida no polo de inovação do INIAV em Coruche
(ANPROMIS/INOVMILHO) e outro a pensado a nível nacional (DGADR). ------------------------------O Presidente em relação à Agro Semana, colocou em hipótese a participação neste certame
em 2023, com algum tempo mais de preparação, ao invés de já neste próximo mês de
setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Cardoso concordou também com a hipótese de participação na Agro Semana. --------

Luís Souto Barreiros felicitou o CC pelo modo como conseguiu lançar as suas iniciativas e
relativamente ao Plano de Atividades, deixou a sugestão de incluir eventos com agricultores
que constituam casos reais de utilização de tecnologias digitais. ----------------------------------------Rosa Amador felicitou também o trabalho realizado pelo CC ainda que manifestou também
alguma falta de comunicação sobre os eventos realizados. Em relação às atividades agora
propostas no Plano, concorda com a sugestão apresentada por Luis Souto Barreiros e propôs
que os eventos a realizar tenham uma abrangência geográfica para além da região de Lisboa.
Lembrou que o Douro é uma das regiões que maior necessidade tem de aumentar o nível
mecanização, trazer mais tecnologia já que a mão-de-obra e os custos de produção são
problemas enormes. -------------------------------------------------------------------------------------------------Luís Alcino explicou que em relação à robótica está previsto um evento com a participação da
ADVID. Relativamente ao passado também lamentou alguma falta de informação do programa
de atividades da ADVID. --------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais comentários, procedeu-se à votação do voto de confiança pedido pelo
Presidente, Luis Alcino para prorrogação de um ano do mandato da equipa de coordenação do
CC InovTechAgro, e à proposta de Plano de Atividades 2022/2023. Ambas as propostas foram
aprovadas por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------Ponto 5. Outros assuntos ----------------------------------------------------------------------- ------------------Não houve outros assuntos a tratar. ----------------------------------------------------------------------------Ponto 6. Encerramento -------------------------------------------------------------------------- ------------------O Presidente, Luis Alcino agradeceu a participação empenhada de todos e deu por encerrada a
Reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Coordenação do CC InovTechAgro

(Luis Alcino da Conceição)

O Secretário da Coordenação do CC InovTechAgro

(Tiago Silva Pinto)

