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AAAGGGEEENNNDDDAAA   

AGRIBUSINESS 2016 – SANTARÉM – Portugal 
                       10 a 13 de Maio de 2016                                            10 to 13 May 2016 

 

10 de maio  – Terça-feira  May 10th  – Tuesday 

Chegada a Lisboa Arrival to Lisbon 

Transfer Lisboa - Santarém  Lisbon – Santarem travel   
  

11 de maio  – Quarta-feira  May 11th  – Wednesday 

09h30 – Sessão de boas vindas  

Apresentação da metodologia do Agribusiness 2016 

por parte das Direções do Agrocluster e Nersant 

09h30 – Welcome session 

Agribusiness 2016 methodology presentation by 

Agrocluster and Nersant Direction 
 

10h00-11h00- Seminário: Apresentação do 

AGROCLUSTER e NERSANT e do potencial da região 

Oportunidades de negócio para o setor 

agroalimentar português 

Apresentação das empresas estrangeiras 

10h00-11h00 – Seminar: Agrocluster and Nersant 

presentation of the Region Business opportunities 

for the agri-food sector 

 

Presentation of each foreign company 

11h30-12h30 - Reuniões B2B com empresas de acordo 

com o perfil de cada empresa/entidade e 

de acordo com os objetivos definidos 

11h30-12h30 - B2B meetings with companies 

according with the profile of which 

company/entity and defined 

objectives 
12h30-14h30 - Almoço  12h30-14h30 - Lunch 

   14h30-18h00 - Reuniões B2B com empresas de acordo 

com o perfil de cada empresa/entidade e 

de acordo com os objetivos definidos 

14h30-18h00 - B2B meetings with companies 

according with the profile of which 

company/entity and defined 

objectives 
20h00 - Jantar  20h00 - Dinner 
  

12 de maio  – Quinta-feira  May 12th  – Thursday 

09h00-13h00- Reuniões B2B com empresas de acordo 

com o perfil de cada empresa/entidade e 

de acordo com os objetivos definidos 

09h00-13h00- B2B meetings with companies 

according with the profile of which 

company/entity and defined 

13h00-14h00 – Almoço  13h00-14h00 – Lunch 
14h00-18h00 - Reuniões B2B com empresas de acordo 

com o perfil de cada empresa/entidade 

e de acordo com os objetivos definidos 

14h00-18h00 - B2B meetings with companies 

according with the profile of which 

company/entity and defined 
20h00 – Jantar de encerramento  20h00 – Closing Dinner 

  

13 de maio  – Sexta-feira  May 13th  – Friday 

09h00-13h00 - Visitas / reuniões com empresas – nas 

instalações das empresas 

09h00-13h00 - Visits / Companies meetings  - at  

Portuguese companies facilities 

13h00 – Almoço livre 13h00 – Free lunch 

16h00 – Transfer Santarém - Lisboa   16h00 – Santarem – Lisbon travel   

 


