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24H AGRICULTURA SYNGENTA - apurados os vencedores!
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Os vencedores das 24H AGRICULTURA SYNGENTA foram revelados na cerimónia de
encerramento, realizada no Instituto Superior de Agronomia (ISA), em Lisboa, a 13 de
Maio. Equipa NPK do ISA conquistou o 1ª lugar da competição.
A próxima edição já está agendada para 1 e 2 de Abril de 2017, na Escola Superior Agrária
de Coimbra.
Várias dezenas de alunos, organização e patrocinadores estiveram reunidos no Instituto Superior de
Agronomia para fazer o balanço das 24H AGRICULTURA SYNGENTA e proceder à entrega dos prémios.
O 1º prémio da competição foi conquistado pela equipa NPK, composta por 5 alunos do ISA: Francisco
Manuel Emílio Medeiro, António de Oliveira Soares dos Santos Lourenço, Bernardo Rodrigues Saianda,
Joaquim Maria Vaz Freire de Sousa Machado e Guilherme Barreiros Martins Moura Neves.
A Syngenta ofereceu aos primeiros classiﬁcados uma viagem à sua fábrica de Porriño, na Galiza, onde
terão oportunidade de conhecer o processo de fabrico e embalamento de alguns produtos Syngenta
vendidos na Península Ibérica. A viagem decorrerá no próximo mês de Junho. Os alunos integrarão
um grupo de agricultores e técnicos portugueses, o que lhes proporcionará mais uma forma de
contato com o mundo agrícola proﬁssional e o reforço das suas aprendizagens.

CLASSIFICAÇÃO 24H AGRICULTURA SYNGENTA
1º Prémio-NPK (ISA)
2º Prémio- LavraTudo (UTAD)
3º Prémio- Agromaníacos (ISA)
Prémio Equipa Diurna - LavraTudo
Prémio Equipa Noturna - NPK
Prémios Equipa Prática - NPK
Prémio Equipa Teórica -NPK
Prémio Simpatia - Agrosolvers (ISA)
Prémio Cooperação - Agrosolvers
Prémio Engº Castro e Brito - Fresquinhas e Boas (ESA Beja)
De acordo com um inquérito realizado pela organização, ao ﬁnal de 24 horas de competição, o grau
de satisfação dos participantes com esta experiência formativa é elevado. Vejamos a opinião de
alguns dos concorrentes sobre as 24H AGRICULTURA SYNGENTA:
«Formámos uma equipa polivalente, cada um com conhecimentos mais relevantes em diferentes
áreas e conseguimos resolver as provas devido ao trabalho de equipa. As provas da Syngenta foram
das mais práticas e completas, desde o reconhecimento de infestantes e doenças na vinha, escolha
dos produtos a aplicar no site da empresa, conhecimento da legislação, até à calibração do
pulverizador. A competição foi difícil, mas valeu mesmo a pena, estamos orgulhosos de representar o
ISA desta forma», António Lourenço, equipa NPK.
«Para nós foi fantástico, recomendo a todos os alunos do ensino superior agrário que participem.
Aprendemos imenso na parte prática, desde a identiﬁcação de infestantes e doenças na vinha,
condução de tratores com GPS, cálculos de pH, pulverização. Além do que aprendemos, o
reconhecimento de colegas, professores e da nossa universidade é muito gratiﬁcante», Gonçalo
Araújo, LavraTudo
«Ficámos surpreendidos com o 3º prémio. As 24H AGRICULTURA SYNGENTA são uma ótima ponte
entre a teoria e a prática, retratam o que é a realidade de uma exploração agrícola, algo que não
aprendemos na universidade de forma prática. Foi também uma boa ferramenta para um primeiro
contato com a Syngenta e pudemos aprender sobre boas práticas e uso eﬁciente e seguro dos
produtos ﬁtofarmacêuticos. No próximo anos vamos lutar pelo 1º lugar!», António Coimbra,
Agromaníacos
«Ficámos surpreendidos, mas contentes, desconhecíamos este prémio. Gostámos imenso da parte
prática, tivemos que nos desenrascar sozinhos, ajudou a perceber o trabalho no campo. As provas da
Syngenta permitiram o contato com o site da marca, onde tivemos que procurar produtos e
colocaram o desaﬁo da calibração. Sem dúvida que voltarei a participar e recomendo, esta edição foi
muito bem organizada», Rafael Gomes, Agrosolvers.
«Receber o Prémio Eng. Castro e Brito foi um grande orgulho, porque a nosso equipa é de Beja, a
terra desde grande empreendedor. A melhor experiência que retirámos do evento foi resolver
problemas em equipa, sob stress e pressão de tempo. De um modo geral aprendemos imenso, foi
enriquecedor e interessante», João Cano, Fresquinhas e Boas.
As 24H AGRICULTURA SYNGENTA, cujas provas juntaram 150 alunos, a 9 e 10 de Abril, enquadram-se

no plano de desenvolvimento da empresa em Portugal e estão em linha com a sua estratégia de
estreita ligação e partilha de conhecimento com toda a ﬁleira agroalimentar, desde as escolas
agrícolas, aos centros de investigação, públicos e privados, agricultores, distribuidores e outros
players de mercado. Recorde-se que vários dos Centros de Experimentação Syngenta em Portugal
estão instalados em escolas agrícolas, nomeadamente no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa,
onde decorreu esta competição.

A Syngenta é uma das empresas líderes no seu ramo de actividade. O grupo emprega mais de 27.000
pessoas em mais de 90 países, com um único objectivo comum: trazer para a vida o potencial das
plantas. Através da excelência dos nossos cientistas, da nossa presença a nível mundial e do
empenho de todos os nossos colaboradores em responder às necessidades dos nossos clientes,
ajudamos a maximizar a produtividade e o rendimento das culturas, a proteger o ambiente e a
melhorar a saúde e a qualidade de vida. Para mais informações sobre a Syngenta, consulte o site
www.syngenta.pt o www.syngenta.com.

