
Bioeconomia circular  
Promoção e desenvolvimento de uma economia sustentável através da inovação e da cooperação empresarial 

 
 INBEC for the future: Conferência sobre a colaboração luso-espanhola para 
melhorar a competitividade das PME no domínio da bioeconomia 
agroflorestal e da economia circular.1 

Bragança (Portugal), 15 e 16 de setembro 

LOCAL: Parque de Ciência e Tecnologia Brigantia-EcoPark, Av. Cidade de Léon, 506, 5300-358 Bragança  

OBJETIVOS: Com esta conferência pretende-se contribuir para a melhoria da competitividade das PMEs 
espanholas e portuguesas no âmbito da bioeconomia agroflorestal e economia circular. 

Na sequência da sua participação na conferência, as empresas participantes poderão identificar áreas de 
interesse e oportunidades de melhoria e otimização empresarial no domínio da bioeconomia florestal 
espanhola e portuguesa, assim como linhas de apoio institucional e de financiamento, e parceiros tecnológicos 
que permitirão desenvolver as suas ideias de projeto de inovação em processos, produtos e marketing. 

Adicionalmente, será demonstrada de forma prática uma metodologia de abordagem e estruturação de 
projetos de colaboração com vista a um possível financiamento. 

DESTINATÁRIOS: Empresas, centros tecnológicos, laboratórios colaborativos, universidades e centros de 
investigação. 

Nº DE PARTICIPANTES: 40 pessoas. 

METODOLOGIA: O evento é apresentado no formato de conferência de projetos, com uma primeira parte 
dedicada à apresentação de recursos para a inovação na bioeconomia, e uma segunda parte na qual, em 
grupos de trabalho formados pelos participantes, serão desenvolvidos projetos preliminares ou desenhos 
conceptuais de ideias de projeto propostas pelos participantes da conferência. 

Na primeira parte, o Painel 1 analisará as áreas temáticas de interesse comum para as empresas espanholas 
e portuguesas no domínio da bioeconomia agroflorestal.  

A seguir serão apresentadas as iniciativas de apoio institucional e financiamento de projetos de inovação 
em bioeconomia agroflorestal e economia circular, mais interessantes no âmbito luso-espanhol. Esta sessão 
será concluída com uma mesa redonda para analisar a adequação de possíveis áreas de cooperação com os 
programas de financiamento. 

No painel seguinte, os centros de investigação, centros tecnológicos, laboratórios colaborativos e as 
empresas de base tecnológica, apresentarão soluções técnicas chave para o desenvolvimento de projetos no 
âmbito da bioeconomia florestal e da economia circular, em colaboração com as empresas interessadas. 

De seguida, as empresas ou os próprios centros tecnológicos apresentarão ideias de projeto para posterior 
desenvolvimento em grupos de trabalho formados pelos participantes da conferência, de acordo com os seus 
interesses e especialidades. 

Finalmente, será feito um trabalho de desenvolvimento do desenho conceptual de projetos e serão 
apresentados os respetivos resultados. 

FORMATO: Presencial (excecionalmente os oradores poderão falar por videoconferência). 

ÁREAS DE TRABALHO: Bioeconomia agroflorestal; empresa florestal e economia circular nas empresas e 
industrias agroflorestais; digitalização do setor florestal; construção em madeira; produtos florestais não 
lenhosos; valorização de subprodutos e resíduos florestais; incêndios florestais; adaptação às alterações 
climáticas; biotecnologia, comercialização e gestão dos recursos de caça e pesca, ervas aromáticas; recursos 
hídricos de montanha; valorização do património cultural; construção de estradas com subprodutos da 
indústria florestal; reincorporação industrial dos resíduos da floresta, novos produtos de madeira para 
construção sustentável. 

 

                                                           
1 Esta iniciativa faz parte do projeto Hispano-Luso INBEC sobre bioeconomia e economia circular (0627_INBEC_6_E), cofinanciado pela 
Fundação Cesefor e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do programa Interreg V-A Espanha-Portugal 
(POCTEP) 2014 - 2020, com o apoio dos laboratórios colaborativos portugueses MORE e ForestWISE. 
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Programa  

15 de setembro de 2022 
ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DA CONFERÊNCIA 

9:00 - 9:40 

Boas vindas 
Andrey Romanenko, Diretor Executivo de MORE CoLAB  
Pablo Sabín, Diretor de Fundación Cesefor 
Sessão de abertura 
Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional 
Hernâni Dias, Presidente da Câmara Municipal de Bragança  
Orlando Rodrigues, Presidente do Instituto Politécnico de Bragança 
Fernando M. Alonso Ruiz, Diretor Territorial do Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Zamora 

9:40 - 10:10 
Apresentação do Projeto INBEC e dos objetivos da conferência  
Mercedes Vicente, ICE e Javier Calvo-Simon, Fundación Cesefor 

PAINEL 1 ÁREAS DE COOPERAÇÃO LUSO-ESPANHOLA EM MATÉRIA DE BIOECONOMIA FLORESTAL 
10:10 - 10:30 José Luís Rosa, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas  
10:30 - 10:50 Álvaro Picardo Nieto, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León 
10:50 - 11:15 Pausa para café 

PAINEL 2 PROGRAMAS E INICIATIVAS DE FINANCIAMENTO DE BIOECONOMIA FLORESTAL  
11:15 - 11:30 Introdução ao financiamento de programas europeus - Riccardo Castellini, Cesefor 
11:30 - 11:40 Programa Eureka Eurostars – José Santos, Instituto Politécnico de Bragança 
11:40 - 12:00 Programa POCTEP (2021-2027) - Belén Muñoz Briongos, D.G. Fondos Europeos, Min. Hacienda y Función Pública 

MESA 
REDONDA 

IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES TERRITORIAIS 

12:00 - 13:00 

Moderador: Carlos Fonseca, CoLAB ForestWISE  
Intervenientes:  
Filipa Penarroias, Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) 
Alberto López Casillas, Diputación de Ávila 
Albino Bento, Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS)  
Armando Pacheco, Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais (APATA) 
Inés Méndez Tovar, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y Léon 
Luis Alberto Arias González, Diputación de Léon 
Olga González Raposo, FAFCYLE – Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León 
Rui Dias, Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural 

13:00 - 14:30 Almoço 
PAINEL 3 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A BIOECONOMIA AGROFLORESTAL E ECONOMIA CIRCULAR 

14:30 - 14:45 Pablo Sabín, Cesefor 

14:45 - 14:55 Alexandra Marques, CoLAB ForestWISE 
14:55 - 15:05 José Barbosa, MORE CoLAB 
15:05 - 15:15 José Alberto Pereira, SusTEC  
15:15 - 15:25 Pedro Acebes, CARTIF  

PAINEL 4 GRUPOS DE TRABALHO 
15:25 - 15:40 Apresentação da metodologia de trabalho 

15:40 - 16:40 Apresentação de ideias de projeto sobre tecnologias e tendências em bioeconomia agroflorestal, a desenvolver no 
segundo dia  

16:40 - 17:10 Seleção de projetos para o desenvolvimento de desenho conceptual nos grupos de trabalho 
17:10 - 18:00 Formação de grupos de trabalho e início da elaboração do desenho conceptual das ideias de projeto selecionadas 

18:00 Fim dos trabalhos do dia 1 
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16 de setembro de 2022 

PAINEL 5 MESAS DE TRABALHO 
9:00 - 10:30 Desenvolvimento do desenho conceptual das ideias de projeto selecionadas 

10:30 - 11:00 Pausa para café 
11:00 - 12:00 Continuação do desenho conceptual das ideias de projeto selecionadas 
12:00 - 13:00 Apresentação e discussão de resultados 
13:00 - 13:30 Encerramento 

 


