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PRIMEIRO FÓRUM PIONEER “IN DOOR” EM PORTUGAL 

No passado dia 4 de Novembro, teve lugar em Santarém o Primeiro Fórum Pioneer “ in door”. As instalações 

do CNEMA acolheram mais de 700 agricultores das principais regiões produtoras de milho grão do Centro e 

Sul de Portugal, numa jornada focada na apresentação das principais inovações disponíveis no mercado para 

as principais culturas, com o devido destaque para o milho. Junto com a DuPont Pioneer, participaram no 

evento, a Irricampo, a Bayer e a Hidrosoph além da Agripóvoa de Santarém.  

Após a recepção de boas vindas a todos os participantes pelos técnicos do Serviço Agronómico Pioneer 

presentes no evento, seguiu-se o programa de palestras promovido pelas empresas envolvidas no projecto 

da Quinta da Melhorada.  

Coube a João Coimbra, grande motivador deste projecto, o início dos trabalhos com a apresentação de 

todos os oradores, a discussão dos resultados e a moderação das palestras.  

Após a projecção de um vídeo resumo de toda a actividade desenvolvida durante a campanha no projecto 

Quinta da Melhorada, coube à Pioneer, através de Luís Grifo, responsável pela área técnica e comercial da 

Delegação Sul, iniciar o programa de palestras. Numa breve apresentação, destacou as novas soluções 

Pioneer para a nova campanha, dando especial enfase a todo o esforço que a empresa investe na extensa e 

diversificada rede de ensaios que assegura um fiável conhecimento dos produtos de maior potencial e 

regularidade de produção. 

De seguida, a Bayer, representada por José Meneses, apresentou as últimas novidades na protecção das 

culturas e as suas aplicações ao milho.  

Marta Delgado, em nome da Hidrosoph, expôs a “Tecnologia de rega inteligente”, com a qual, assegura a 

optimização de um recurso tão importante e de elevado custo para a cultura do milho, como é a água.   

Por fim, tomaram a palavra, Antoine Quily da Valley e António Figueira da Irricampo, que expuseram as 

vantagens para a cultura do milho da técnica de rega a taxa variável (VRI). 

No hall de entrada do CNEMA e no exterior do recinto, estiveram em exposição uma grande variedade de 

equipamentos agrícolas das empresas Agripóvoa, Hidrosoph e Irricampo, onde destacamos toda a gama de 

tractores Fendt e máquinas Kverneland, o pivot Valley modelo “bender” e as sondas de rega da Hidrosoph. 

Durante o almoço, Ana Barroso da CAP, em breve intervenção, apresentou a todos os assistentes as 

propostas em aprovação relativamente a medidas alternativas à diversificação de culturas imposta pelo 

greening.  

Este primeiro Fórum Pioneer “In door”, encerra o calendário de Fóruns na Península Ibérica, onde se 

celebraram outros cinco. Quatro deles em Espanha e um mais na localidade de Gondifelos, próxima do 

Porto. Nestes eventos, reuniram-se mais de 5.000 agricultores profissionais nas grandes culturas, 

especialmente no milho.  

 
DuPont Pioneer é o líder mundial no desenvolvimento e comercialização de plantas geneticamente 
modificadas, proporcionando sementes de alta qualidade aos agricultores de mais de 90 países. A Pioneer 
oferece serviços e apoio agronómico para ajudar a incrementar a produtividade e rentabilidade dos 
agricultores, ao mesmo tempo que se esforça por desenvolver técnicas agrícolas sustentáveis para a 
população mundial. Ciência e Serviço para o Êxito
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