PROGRAMA DO EVENTO

PROGRAMA
26 de Julho
Entrega do Prémio Fórum Mundial de Inovação Rural
Abertura do Pavilhão da Inovação em modalidade Showroom e Tradeshow
Abertura do espaço “BabyForum" com atividades para crianças

27 de Julho
Sessão de Abertura do III Fórum Mundial de Inovação Rural no Salão Nobre do IPCB
Painel de Conferência A: “A Semente”
Painel de Conferência B: “O Solo”
Workshop Interativo A: “A Semente”
Atividades de Networking diversas

28 de Julho
Painel de Conferência C: “O Alimento”
Workshop Interativo C: “O Alimento”
Painel de Conferência D: “A Economia”
Workshop Interativo D: “A Economia”
Workshop Interativo B: “A Saúde na Horta”
Atividades de Networking diversas
Sessão de Encerramento do III Fórum Mundial de Inovação Rural no Salão Nobre do IPCB

29 e 30 de Julho
Atividades diversas e Exposição de Produtos Rurais Inovadores e Tradicionais

FÓRUM MUNDIAL DE INOVAÇÃO RURAL

Escolha Superior de Gestão (IPCB) Idanha-a-Nova

27 de Julho de 2017

08:30 – 09:00
Check-in

09:00 – 09:30
Sessão de Abertura

09:30 – 11:00
“A Semente”
(Painel)

11:00 – 11:30
Coffee Break

11:30 – 13:00
“O Solo”
(Painel)

11:30 – 13:00
“A Semente”
(Workshop)

13:00 – 16:00
Pausa para Almoço

16:00 – 18:00
Networking
(Atividades)

A Semente (Painel)
O Painel debruçar-se-á sobre a metodologias, critérios de produção, conservação da biodiversidade, legislação, patentes e
certificação de sementes. Atualmente questão central na agricultura e na gestão dos recursos naturais a nível planetário.
Procura-se, por um lado, dar a conhecer os desafios e os impactes das opções legais e das boas práticas na qualidade da
produção e na biodiversidade e, por outro lado, partilhar experiências empresariais e de proteção do património genético
e biológico.
Moderador: Stefan Doeblin (Sementes Vivas)
Orador 1: Filomena Rocha (INIAV)
Orador 2: Salomé Briones (Centro Zahot)
Orador 3: Nazaret Téllez Ruiz (Asociación RAMA)
O Solo (Painel)
O Painel debruçar-se-á sobre os Solos, água, biodiversidade, saúde e qualidade de vida. Interligar os diferentes alicerces
da qualidade de vida e da produção sustentável, partilhando experiências empresariais que privilegiam uma perspetiva
global e sustentável da utilização dos recursos naturais. Fazer a ponte entre conservação, qualidade da produção, saúde e
qualidade.
Moderador: Maria Del Henar Losada (Cicytex)
Orador 1: Jael Palhas (Universidade de Coimbra)
Orador 2: Emilio Buonomo e Custódio Oliveira (Cilento Bio-District)
Orador 3: María Catalan Balsemada, (PASTO.re)
A Semente (Workshop)
O workshop será liderado por André Tranquilini, e debruçar-se-á sobre a experiência profissional do orador sobre a área
de produção e negócio das Sementes e interação com os participantes sobre este tópico crucial para a agricultura
moderna.
Apresentação de: André Tranquilini (Sementes Vivas)
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28 de Julho de 2017

09:00 – 09:30
Check-in

09:30 – 11:00
“O Alimento”
(Painel)

09:30 – 11:00
“O Alimento”
(Workshop)

11:00 – 11:30
Coffee Break

11:30 – 13:00
“A Economia”
(Painel)

11:30 – 13:00
“A Economia”
(Workshop)

13:00 – 16:00
Pausa para Almoço

16:00 – 18:00
“A Saúde na Horta”
(Workshop)

16:00 – 18:00
Networking
(Atividades)

18:00 – 18:30
Sessão de Encerramento

O Alimento (Painel)
O Painel debruçar-se-á sobre a Inovação Tecnológica na Agricultura, com temas como a indústria agro alimentar, agro
pecuária, genética, ligação e acesso ao mercado, distribuição e novas tecnologias. Procura-se inspirar os empresários e
outros intervenientes na cadeia de produção agrícola e agroalimentar, partilhando experiências concretas positivas de
inovação no sector. A inovação é um trunfo que podemos explorar de forma mais sistemática: como? Que projetos nos
dizem o que a inovação pode trazer ao negócio e ao território em geral.
Moderador: Gonçalo Amorim (BGI)
Orador 1: Licínia Gaspar (Geopadaria)
Orador 2: Manuel Villar (NotAnts)
Orador 3: Gonzalo Palomo (Actyva)
O Alimento (Workshop)
O workshop será liderado por António Fonseca, e debruçar-se-á sobre a experiência profissional do orador sobre a área
de produção e negócio do Figo da Índia e na troca de experiências e ideias entre orador e os participantes no Workshop.
Apresentação de: António Fonseca (Figo d’Idanha)

A Economia (Painel)
O Painel debruçar-se-á sobre a Economia Circular e Economia Verde. O desenvolvimento sustentável implica a
valorização de noções como permacultura económica, economia verde, economia de funcionamento e de
reaproveitamento, a mobilidade sustentável, trunfos a explorar em territórios que procuram uma via de
desenvolvimento própria. Procura-se no Fórum Rural fazer a ponte entre os conceitos e experiências concretas bemsucedidas.
Moderador: Santos Jorna Escudero (Junta de Extremadura)
Orador 1: Pedro Barroso (Misótis)
Orador 2: Didier Jouve (Biovallée)
Orador 3: Francisco Pizarro Escribano (FUNDECYT-PCYEx)
A Economia (Workshop)
O workshop será liderado por Gonçalo Amorim que e incidirá sobre a economia partilhada e na instrumentalização dos
meios digitais como um ponto-chave para o sucesso nesta área.
Apresentação de: Gonçalo Amorim (BGI)

A Saúde na Horta (Workshop)
O workshop será liderado por Francine e Jean-Claude Rodet que incidirá sobre a gestão da horta e dos benefícios da
sustentabilidade e produtos biológicos na saúde de quem os consome.
Apresentação de: Francine Rodet e Jean-Claude Rodet (Centro Documental Raiano)

