
 SEMINÁRIO AGRICULTURA DE PRECISÃO 

Seminário realizado na Escola Superior Agrária de Beja (ESAB) promovido pelo projeto Alentejo Global 
Invest no âmbito da temática “Agricultura de precisão”. Este tem como objectivo dotar os participantes 
de um conjunto de informações em novas tecnologias aplicadas à agricultura e demonstrar o potencial 
da aplicação de diversas técnicas da agricultura de precisão. Simultaneamente pretende-se debater 
informações relevante de forma a atrair investidores para áreas das tecnologias aplicadas à agricultura. 

A agricultura de precisão é uma aposta inovadora para o desenvolvimento da agricultura em Portugal 
e nos países desenvolvidos. A agricultura de precisão oferece aos agricultores um novo conjunto de 
ferramentas para aumentar o rendimento e a qualidade das culturas, ao mesmo tempo em que reduz 
o uso da água e o uso de produtos químicos. Sensores, robôs, GPS, ferramentas de mapeamento e 
software de análise de dados poderão ser usados para acompanhar os cuidados que as culturas 
necessitam. A perspectiva de usar drones para acompanhar a evolução das plantações em tempo real 
pode estar um pouco distante para a maioria dos agricultores, mas as técnicas de baixa tecnologia 
estão acessíveis online, como é o caso de sistemas de vigilância simplificado e de baixo custo que 
dependem de energia solar e telemóveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

 

 

 

 

 

 

 
14:30 – Sessão de Abertura: 

Professor Nunes Ribeiro - ESAB / IPBeja 
Professor Soumodip Sarkar – Parque do Alentejo de Ciência e       
Tecnologia  

 
14:45 -  Painel I 

               Moderador: Professor Manuel Patanita (Responsável da área 
de Agricultura de Precisão ESAB/IPBeja).  
 
Oradores:  
Professor José Rafael Marques da Silva (Universidade Évora | 
Department of Agricultural Engineering) – “Definição de 
Agricultura de Precisão” 
  
Professor Ricardo Braga (Inst. Superior de Agronomia | 
Departamento de Ciências e Engenharia de Biossistemas – 
Univ. Lisboa) – “O processo de adopção da agricultura de 
precisão” 

16:15 – Intervalo   

16:30 -  Painel II 

               Moderador: Eng.º Francisco Palma (Presidente da Associação   
de Agricultores do Baixo Alentejo) 
 
Oradores:  

               Eng.º Miguel Leal (MBOS Desenvolvimento e Comercialização 
de soluções Tecnológicas) 
 
Eng.º Francisco Manso – (Trigger.Systems) 

               Eng.º Vasco pimenta – (Spin.Works) 

                                                   18:00 – Fim da Sessão 



 

 

DESTINATÁRIOS 
Investidores, Agricultores, responsáveis e técnicos do sector agrícola, 
stakeholders do sector agrícola, estudantes de cursos das áreas 
agrícolas e TICs. 

DATA 27 de Fevereiro de 2018                       HORÁRIO: 14:30H-18:00H 

 

LOCAL   

Auditório da Escola Superior Agrária de Beja 
ESAB - Escola Superior Agrária 
R. Pedro Soares, Campus do Instituto Politécnico de Beja 
7800-295 Beja   

INSCRIÇÕES: A inscrição é gratuita, mas obrigatória, sendo efetuada através do seguinte endereço 
eletrónico: geral@pact.pt ou no seguinte link: https://goo.gl/forms/4GtTDisS59Y5nlAD3  
 
Para informações complementares, por favor contacte: geral@pact.pt  / 266 769 152 
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Co-financiado: 
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