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01. A aplicação da PAC em portugal em 2021 e 2022

Neste tempo de incertezas sobre a aplicação da PAC no curto prazo, os agricultores não podem 
deixar de conhecer as regras a que estão sujeitos.
Neste contexto, a CAP vai organizar uma acção de informação técnica sobre A APLICAÇÃO DA PAC 
EM PORTUGAL EM 2021 E 2022.

Oradores:
- Dr. Bruno Dimas, sub-director do GPP
- Eng. Rita Barradas, gestora da Autoridade de Gestão do PDR

Esta é a sua oportunidade para se INFORMAR sobre o que é importante em 2021-22!

24 de Novembro, 11h - 12:30h

Inscreva-se aqui: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4UGmJP3QSbyBzDlwtvgYtQ

Fonte: CAP

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4UGmJP3QSbyBzDlwtvgYtQ
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02. Digital Agrifood Summit

Numa organização conjunta do Portuguese Agrofood Cluster (PortugalFoods, InovCluster, AgroCluster e 
Portugal Fresh), com o apoio da Secretaria de Estado da Internacionalização e do Ministério da 
Agricultura, da AICEP e da FIPA, terá lugar de 20 a 23 de janeiro de 2021 a 1ª edição do Digital Agrifood 
Summit – Portugal.
Em plena pandemia, o impacto do COVID-19 no mercado global e a dificuldade de participação presencial 
em feiras agroalimentares internacionais, aceleraram a organização deste evento virtual, considerado 
pelas tutelas como prioritário para a promoção do setor e captação de novas oportunidades de negócio. O 
evento conta com o empenhado incentivo, desde a primeira hora, do Secretário de Estado da 
Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.
Através de uma campanha de comunicação e marketing internacional, com o forte envolvimento das 
Embaixadas Portuguesas, da Rede Externa da AICEP e do Portuguese Agrofood Cluster, as empresas 
agroalimentares nacionais terão a oportunidade de potenciar o seu negócio de uma forma única e 
integrada.
Para o sucesso deste evento e uma grande mobilização de compradores internacionais, será essencial 
uma forte participação das empresas com vocação e capacidade exportadora, que demonstre a 
excelência do setor agroalimentar português.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

CARACTERISTICAS DOS STANDS

FICHA DE INSCRIÇÃO

Para participar neste evento, deverá criar o seu Company Profile e preencher e enviar a ficha de inscrição 
para o email info@portugalfresh.org até 04 de dezembro.

CRIAR COMPANY PROFILE

Fonte: Portugal Fresh

https://www.portugalfresh.org/application/files/6116/0467/3289/Condicoes_de_participacao.pdf
https://www.portugalfresh.org/application/files/3516/0467/3478/stands-digital-agrifood-summit-portugal.pdf
https://www.portugalfresh.org/application/files/2016/0467/4258/digital-agrifood-summit-portugal-register.pdf
mailto:info@portugalfresh.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBeWdH76Zdgmc-slpWUmIXXCQZmLeMUuOL_rwC6g5uno-_ZQ/viewform
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A , a primeira conferência organizada entre Portugal e Espanha para enfrentar em Adaptes
conjunto os desafios dos efeitos das alterações climáticas. Um evento online organizado pela 
Fundación Biodiversidad e a Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico e pela Agência Portuguesa do Ambiente no âmbito 
do , um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia.LIFE SHARA
 
Ambos os países se unem para enfrentar os desafios presentes e futuros com o objetivo de 
transferir e partilhar conhecimento, experiências e boas práticas que contribuam para o alcance 
de maior resiliência, favorecendo uma governança eficaz em matéria de adaptação às 
alterações climáticas e para o estreitamento das redes de conhecimento, comunicação e 
trabalho neste âmbito.

Num programa abrangente que reunirá mais de 50 especialistas, personalidades públicas e 
cidadãos, serão abordadas as estratégias e soluções mais eficientes para a adaptação aos 
efeitos das alterações climáticas nas seguintes áreas: agricultura, turismo, recursos hídricos, 
biodiversidade, educação, ambientes urbanos, saúde, zonas costeiras e ilhas e redução do risco 
de catástrofes.

Inscreva-se

Fonte: SPECO

https://conferencia.lifeshara.com/
https://www.lifeshara.com/en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR4dJ9vyg_yqszp0YBVNGSqUP2UQO237V-U3Lo5yIRPwTKCQ/viewform?gxids=7757
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04. Apresentações Conferências DigiCrop2020

A Conferência Internacional sobre Tecnologias Digitais para a Produção de Culturas 
Sustentáveis   (DIGICROP) acontecerá de 1 a 10 de novembro de 2020.

O DIGICROP 2020 é um evento científico dirigido a um público internacional e interdisciplinar 
que trabalha na interseção de engenharia, robótica, ciência da computação, ciências agrícolas, 
ciências agrícolas, fenotipagem e economia. Reúne pesquisadores de disciplinas que 
desenvolvem, propõem, usam ou avaliam novas tecnologias digitais com o objetivo de fazer 
contribuições centrais para a sustentabilidade no contexto da produção agrícola, melhoramento 
agrícola, biodiversidade ou nossos ecossistemas.

A conferência aconteceu online, consistindo de conversas em vídeo pré-gravadas e sessões de 
perguntas e respostas ao vivo. Todas as videoconferências estão disponíveis em 
https://digicrop.de/talks/. A conferência foi organizada por Cyrill Stachniss, Heiner Kuhlmann e 
Nora Berning, da Universidade de Bonn.

Fonte: DIGICROP2020

https://digicrop.de/talks/
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05. Divulgação do GO Fito Maçã

Inscrições através do email: geral@fruticultoresdearmamar.pt

Fonte: AFA

mailto:geral@fruticultoresdearmamar.pt
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