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AGROGLOBAL, 10:30h, 9 de Setembro de 2020
III edição do colóquio “ Agricultura de precisão, um 
imperativo do sector” em live streaming no auditório 
da AgroGlobal, dia 9 de Setembro, a partir 
das 10:30h. 
Duração máxima 
prevista, 2:00h.

Programa:

Boas vindas, apresentação de todos os participantes e moderação do colóquio. Isabel Mar-
tins (Diretora da revista Vida Rural)

Clara Serrano (Southern Europe Commercial Unit Leader, Corteva)- Visão global das grandes 
empresas relativamente à agricultura de precisão. A importância dos novos projetos!

Direto do recinto da Agroglobal (campos de demonstração)

Ricardo Braga (docente do Instituto Superior de Agronomia; Universidade de Lisboa)- A 
adoção da agricultura de precisão pelos agricultores portugueses. A evolução registada nos 
últimos anos!

Direto do recinto da AgroGlobal (algumas das mais recentes inovações tecnológicas em equi-
pamento agrícola) 

Fernando Scaramuzza (Coordenador do Programa Nacional de Agricultura de Precisão de 
INTA Argentina)- Últimos desenvolvimentos em agricultura de precisão na Argentina.

Intervalo (apresentações da responsabilidade das empresas patrocinadoras)

José Paulo Molin (Professor, Departamento de Eng. de Biossistemas; Universidade de São 
Paulo/ESALQ, Piracicaba)- Estado atual da adoção da agricultura de precisão no Brasil e em 
particular na cultura do milho.

Manuel Pérez-Ruiz (Professor Titular e Diretor do Mestrado em Agricultura Digital da Univer-
sidade de Sevilha). Tecnologias Digitais e Agricultura de Precisão na Rede Agroalimentar // 
Tecnologías Digitales y Agricultura de Precisión en la Red Agroalimentaria. 

Debate. Período de perguntas.

Encerramento 

Para participar do colóquio, clique aqui:

ou entrar agroglobal.pt

Serão convidados alguns dos agricultores com experiência na utilização de ferramentas adotadas na agricultura 
de precisão e alguns representantes das principais associações de agricultores e para a agricultura, em Portugal.
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Clara Serrano, é desde Julho de 2020, líder da unidade comercial da Corteva Agriscien-
ce para o Sul da Europa, tendo sido nos ultimos anos Directora de Marketing da Corteva 
Agriscience para EMEA.

Ricardo Braga, Atualmente é Professor Auxiliar no Instituto Superior de Agronomia da Uni-
versidade de Lisboa, onde ministra unidades curriculares de Licenciatura e Mestrado. 

Fernando Miguel Scaramuzza, é atualmente o Coordenador do Projeto Estruturado 
“Denvolvimento e aplicação de tecnologias de mecanização, precisão e digitalização da 
Agricultura. “ pertencente ao programa INTA 2019.

José Paulo Molin, é Professor da Universidade de São Paulo e Pesquisador do CNPq. É 
professor no Departamento de Engenharia de Biossistemas da USP/Esalq, em Piracicaba 
desde 1989. 

Manuel Pérez-Ruiz, é Professor Titular e Diretor do Mestrado em Agricultura Digital da 
Universidade de Sevilha. 
É diretor da Cátedra Corteva de Agricultura Digital e um dos mais reconhecidos profissio-
nais dedicados à Agricultura de Precisão na Península Ibérica.

Moderação do Colóquio

Isabel Martins é diretora coordenadora de Publicações do Grupo IFE e diretora da revista 
VIDA RURAL.
Jornalista com mais de duas décadas de experiência, é ainda autora do livro ‘Agricultores 
que marcam’.

Participantes

A III edição do Colóquio “Agricultura de Precisão, 
um imperativo do Sector” conta com os seguintes apoios:
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