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“Uso eficiente da água e da energia em agricultura”
“Mercados Agrícolas e Conjuntura atual-Cereais”
“Plano Estratégico da PAC – PEPAC (2023-2027)”

Após o período das apresentações, haverá um almoço convívio, durante o qual haverá a apresentação de vídeos 
promocionais das empresas participantes e um momento de reconhecimento, com a entrega dos prémios “Pioneer 
distinção” a pessoas e entidades que de forma significativa contribuíram ou contribuem para o desenvolvimento da 
nossa atividade agrícola. 
De tarde, logo após o almoço convívio, teremos no recinto do CNEMA, junto à área do pivot, um período de 
demonstrações. Esta atividade de grande dinâmica, será promovida pelas empresas participantes com a 
apresentação de novos produtos e serviços que terão um importante contributo para uma agricultura que se 
quer cada vez mais competitiva e sustentável.
A jornada finalizará com um magusto convívio, apoiado pela Câmara Municipal de Santarém.
O IV Fórum Pioneer Indoor irá realizar-se no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas S.A. (habitual 
espaço da Feira Nacional de Agricultura), em Santarém, no próximo dia 16 de novembro, com início às 9:30 horas.
Atenção: Sr.(a) Agricultor(a), para que este evento atinja um bom nível de organização e se torne numa agradável 
jornada técnica para todos, agradecemos a confirmação da vossa participação neste evento e se possível, 
a apresentação do convite na receção do evento.

A confirmação da vossa presença poderá ser efetuada junto de qualquer técnico do Serviço Agronómico Pioneer, 
junto das empresas patrocinadoras ou simplesmente para o mail :piopt@pioneer.com

Esperamos por si no próximo dia 16 de novembro a partir das 09.30 horas. Os horários serão rigorosamente 
cumpridos conforme programados.

Centro Nacional de Exposições e Mercados Agricolas S.A. (CNEMA)
Quinta das Cegonhas,
SANTARÉM
GPS:  Lat - 39o 13’ 16’’ N
          Long - 8o 41’ 52’’ W

CONVITE

Numa economia muito globalizada, competitiva e em constante mudança, numa conjuntura pós pandemia e 
em plena crise energética resultante do cenário de guerra a que assistimos, serão os empresários e os 
agricultores melhor informados os que maior capacidade terão de suportar um mercado tão exigente e com 
dificuldades acrescidas.

Nesse âmbito, a Pioneer, a Corteva, a Forte, a Hidrosoph, o Montepio Crédito, a Repsol e a Tecniferti, têm o 
prazer de o convidar a participar no IV Fórum Pioneer Indoor. Ao longo deste evento, os participantes terão 
acesso a diversas fontes de informação, de particular interesse e importância que de alguma maneira podem 
ajudar à tomada de decisões de forma mais consistente e fundamentada.

Nesse sentido, teremos durante o período da manhã, no grande auditório do CNEMA, o desenvolvimento de três 
importantes temas:
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Programa do IV Fórum Pioneer
09.30h - Inicio da receção aos participantes (com welcome coffee). 

10.25h - Aviso de início dos trabalhos (5 minutos tolerância).

10.30h - Boas vindas.
• Luís Grifo (Diretor Comercial Pioneer).

10.40h - Sessão de abertura.
• Ricardo Gonçalves (Presidente da Câmara Municipal de Santarém).

11.00h - Painel A “Uso eficiente da água e da energia em agricultura”.

• Introdução ao tema e moderação: Pedro Santos (CONSULAI).
• Orador: João Coimbra (agricultor)-
“Gestão de Energia em toda a cadeia de Produção Agrícola”).
• Orador: José Núncio (presidente da FENAREG)-
“Abordagem da reserva nacional da água como fonte de energia e o desafio que se impõe”.

• Período de perguntas e respostas (15 minutos).

11.45h - Painel B “Mercados Agrícolas e Conjuntura atual-Cereais”.

• Moderação: José Diogo Albuquerque (Agroportal).
• Orador: David Gouveia (GPP)- Mercado de cereais, nacional e global.

• Comentadores:
• Jorge Neves (ANPROMIS).
• Filipe Charters de Azevedo (Data XL/Safe Crop).
• Álvaro Resende (Gestor da empresa agrícola Resende e Filhos, Lda).

• Período de perguntas e respostas (10 minutos).

12.30h – A reforma da PAC.
• Orador: Eduardo Diniz (GPP)- Plano Estratégico da PAC – PEPAC (2023-2027).

12.55h - Conclusão do período de apresentações.

13.00h – Almoço convívio com período de exposição de vídeos das distintas empresas patrocinadoras.

14.40h – Entregas de prémios (Pioneer distinção). Conclusão do almoço.

15.10h - Inicio do programa de demonstrações, da inteira responsabilidade das empresas patrocinadoras. As 
demonstrações decorrerão no Pivot anexo ao CNEMA ou em alternativa na Nave A, caso as condições 
meteorológicas se manifestem adversas.

16.00h - Conclusão do período de demonstrações.

16.15h – Magusto convívio de encerramento do IV Fórum Pioneer com o Maior Assador de Castanhas do Mundo 
de Vinhais. Esta ação é apoiada pelo Município de Santarém e decorrerá paralelamente a uma prova de 
vinhos do Tejo pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho.
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