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 Programa I Workshop PestNu Portugal 

Digitalização e Práticas Agro-Ecológicas na promoção da saúde das plantas e do solo 

- o contributo das tecnologias do Projeto PestNU na transição para a 

sustentabilidade da agricultura 

 

09:00 – 10:00 | Registo, acolhimento e networking 

10:00 – 10:20 | Boas vindas e enquadramento  
Carlos Iglézias, APEMETA, 

Claudino Matos, ACOS  

*Luis Mira, CAP  

10:20 – 10:35 | O Projeto PestNu - âmbito e objetivos  
   Rita Barros Silva, APEMETA 

10:35 – 10:55 | O enquadramento técnico e regulatório para a inovação e tecnologia 

na promoção da saúde do solo e das plantas  
   Paula Carvalho, DGAV 

10:55 – 11:15 | Há apetite para investir em inovação e tecnologia para a agricultura?  
   Gonçalo Amorim, BGI 

11:15 – 11:30 | Coffee break – Networking 

11:30 – 12:30 | Todos contam - Mesa redonda com perspectivas e contribuições dos 

diferentes atores do prado ao prato 
   Alfredo Cunhal Sendim, Herdade do Freixo do Meio 

   António Vasconcelos, INSURE.Hub 

   Cristina Ferreira, LIPOR 

   Moderação: Rita Barros Silva, APEMETA 

12:30 – 15:00 | Pausa para visita à 38ª Ovibeja (almoço livre) 
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15:00 – 16:00 |O potencial das tecnologias digitais e espaciais 
Patrícia Lourenço, AgroInsider, A importância das ferramentas e variáveis de Observação da 

Terra: o AGRORADAR 

Fernando do Rosário, Coop. Agrícola de Beja e Brinches, A experiência da utilização das 

tecnologias espaciais 

   *Tiago Silva Pinto, ANPROMIS, Como incentivar a transição? 

   Moderação: José Rafael Marques da Silva, AgroInsider 

16:00 – 16:20 | A inovação nas práticas agro-ecológicas  
   Herminia de La Varga, FERTINAGRO  

16:20 – 16:45  Resumo dos trabalhos  
   Rita Barros Silva, APEMETA 

   José Rafael Marques da Silva, AgroInsider 

16:45 – 17:00 | Coffee break de networking 

17:00 – Fim dos trabalhos 

* Presença a confirmar   

A participação neste workshop é gratuita, sujeita a inscrição prévia online através desta ligação (poderá aceder também em 

www.apemeta.pt). Os inscritos deverão aguardar confirmação da inscrição (um e-mail da APEMETA). O número de 

participantes aceite poderá ser condicionado pelas condições do espaço e pela necessidade do cumprimento de regras de 

higiene e segurança. 

Este evento terá lugar na 38ª Ovibeja 2022, e faz parte do Projeto PestNu, um projeto H2020 que visa o Teste e demonstração 

em campo de tecnologias digitais e espaciais com práticas Agroecológicas e Orgânicas em inovação sistémica. 

Agradecimentos: 

 

Parceiros portugueses no consórcio: 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQu0ZUhByYJnZhqVHrsRswNUOzuxQqrLu16P3xgtuJSLuqlA/viewform?usp=sf_link
http://www.apemeta.pt/
https://pestnu.eu/
https://www.ovibeja.pt/
https://agroinsider.com/home
http://www.apemeta.pt/pt/

