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Technology is a word that 
describes something that does 
not work yet.

Douglas Adams



Em 2050 vão existir 10 mil 
milhões de pessoas para 
alimentar... 



Malthusian
trap



Preço dos 
cereais



Taxa de 
fertilidade



A tecnologia vai destruir o 
emprego…





As alterações climáticas…



Climate
change



Aquecimento 
global



O que vai 
acontecer em 
2050? 

 As explorações agrícolas vão ser totalmente 
automatizadas?

 Quais são os empregos do futuro?

 Com o desenvolvimento económico a população vai 
começar a diminuir?

 Será que ainda vamos comer carne?

 A comida feita em laboratório vai substituir a comida 
produzida nas explorações agrícolas?

 Que impacto vão ter as alterações climáticas?

 Que impacto vai tudo isto ter nos preços dos produtos 
agrícolas?



Não consigo responder a 
nenhuma destas perguntas nos
15 minutos que me restam...



No curto prazo, o AgTech e a 
digitalisação da agricultura são 
realmente uma oportunidade?

E/ou o que temos que fazer para 
que sejam?



Tecnologias 
emergentes

Sensores / IoT Inteligência 
artificial

Block Chain

Robots Big Data …



Agricultura é 
um dos setores 
com menores 
taxas de 
digitalisação



Investimento 
em AgTech

“put your money where
your mouth is…”



Investimento 
em Food & 
Agtech

Mercado global do Agrifood - 7,8 triliões de dólares

Financiamento em capital de risco em 2018 em Food & 
Agtech- 16,9 mil milhões dólares (5 x mais do que em 
2012!)

“…o AgTech vai ter uma onda tecnológica maior do 
que a inteligência artificial…”

Food & AgTech Investor Sentiment Report

Idea2Scale / AgFunder

Novembro 2019



AgriFood
Tech





Categorias em 
que existe uma 
bolha nos 
investimentos

De acordo com:

 54% dos investidores. Online Restaurants & 
Meal 

40% dos investidores. eGrocery



Categorias que os 
investidores acham que têm 

mais potencial



Investimento 
em Agtech



Quem está a 
investir no 
AgTech



E a digitalisação da agricultura 
em Portugal? 



Potenciar a 
transformação 
digital do setor 
agrícola

Económicos

Sociais

Digitalização

Ambientais

Agricultura: 
intensificação 

sustentável

Desenvolvimento 
rural: abandono



The digital 
divide…

Rural
Urbano

Agricultura Outros 
setores

Agricultores 
tradicionais Agricultores 

tecnológicos



O QUE 
PODEMOS 
FAZER NO 
CURTO 
PRAZO?

Quais as prioridades estratégicas 
e as medidas necessárias para 
potenciar a transformação digital 
do setor agrícola em Portugal?



Ultrapassar 
barreiras!

Técnicas

Legais

Económicas

Sociais

Estruturais

Culturais

Agricultura: 
intensificação 

sustentável

Desenvolvimento 
rural: abandono



Prioridades 
estratégicas

 Acesso à rede

 Utilização de dados

 Competências

 Aconselhamento técnico

 Inovação e novos negócios

 Jovens

Rural
Urbano

Agricultura Outros 
setores

Agricultores 
tradicionais Agricultores 

tecnológicos

Narrow the digital divide!



7 propostas 
para potenciar 
a digitização
da agricultura 
em Portugal 
(nova PAC)

1. Formação

2. Aconselhamento técnico

3. Grupos operacionais

4. Rede de  explorações de demonstração

5. Jovem empresário rural

6. Startups

7. Digital Inovation Hubs



Alguns
exemplos
do que 
estamos a 
fazer…
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