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COTESI – Inovação constante na
embalagem e protecção agrícola
Fundada em 1967, a COTESI tem vindo
constantemente a cimentar a sua posição de
liderança nos mercados mundiais,
posicionando-se actualmente como o maior
produtor mundial de Fio Agrícola, com
unidades produtivas em Portugal, EstadosUnidos e Brasil.
A procura constante pela inovação,
desenvolvimento técnico e agronómico tem
sido chave neste processo, estando os nossos
produtos intimamente ligados à Agricultura,
Marinha, Indústria, Pesca e Defesa.

Protecção de Culturas
Nos últimos 30 anos, e com a cada vez
maior necessidade de proteger culturas,

nomeadamente pomares frutícolas, a COTESI
tem estado ligada aos maiores projectos de
instalação de Pomares Protegidos na Europa,
Norte de África e América do Sul.
Com equipas técnicas altamente
especializadas, a empresa tem-se destacado
com intervenções e aconselhamento
constante junto dos seus clientes, sejam eles
empresas agrícolas estabelecidas ou ainda
jovens agricultores em princípio de carreira.
O melhor compromisso, para com todos, é
poder crescer com os seus sucessos.
Hoje, os profissionais da COTESI sabem
diagnosticar e fornecer as melhores soluções
para cada cultura e para cada ameaça. Tem
sido um processo muito interessante poder

acompanhar a evolução destes sistemas de
produção e protecção do sector agrícola.
Hoje em dia, a COTESI é líder de mercado
neste sector e, afirma a equipa, deve todo
este sucesso aos seus maiores parceiros, os
clientes.
Em Portugal, as culturas mais
intervencionadas e protegidas são a Uva de
Mesa, os Mirtilos (de Norte a Sul e nos diversos
sistemas de produção utilizados em Portugal),
as Amoras, as Framboesas e o Kiwi. Os
agricultores podem confiar completamente no
know-how e experiência da equipa de Grijó,
com sólidos conhecimentos nas necessidades
de cada cultura em termos de produção e
protecção.

A COTESI na Agroglobal
É com enorme satisfação que a COTESI vai
marcar presença na Agroglobal 2016, com
uma intervenção em três frentes:
Participação Convencional
no stand:
a equipa da COTESI estará presente e será possível
conviver, trocar impressões, procurar esclarecimentos
técnicos e comerciais.

Pomar Protegido:
na envolvente do stand, teremos um pomar “vivo” com
aproximadamente 300m2 onde será possível ver um
pomar protegido com as mais recentes telas, arames e
acessórios e um correcto sistema de suporte e condução
de cultura. Também será possível ver e perceber como
se abrem e fecham as redes e outras questões práticas e
agronómicas. A cultura, no caso da Agroglobal, é o
Mirtilo. Mas os conselhos e outras questões técnicas
abrangem todas as áreas e culturas, em qualquer outro
projecto que o visitante tenha em mente.

Participação em colóquio:
como já aconteceu noutros certames, um técnico
especializado fará uma apresentação para ilustrar e
explicar toda esta temática de uma forma clara e
esclarecedora. A equipa COTESI espera por si!
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