O que é o Agrofórum?
O maior evento de referência do agronegócio focado nos mercados da CPLP,
em que participarão mais de 1200 congressistas, onde as empresas serão as principais protagonistas.

Onde terá lugar o Agrofórum?
Na FIL - Feira Internacional de Lisboa, Parque das Nações – Lisboa.

O bilhete de acesso permite ter acesso a quê?
O Agrofórum é um evento que permite ter acesso não só ao Agrofórum da CPLP mas também
à Feira PortugalAgro, que decorre no mesmo espaço do evento, e que em 2015 teve mais de 50 mil visitantes profissionais.

Como posso fazer o registo no Agrofórum?
O Agrofórum é um evento gratuito, no entanto, é obrigatório fazer o registo na plataforma on-line www.agroforum.pt
no separador “Registo”. Só após este procedimento pode ter acesso ao AgroFórum e ao PortugalAgro.
No check-in do evento será entregue um badge de acesso.

O bilhete de acesso ao Agrofórum é transmissível?
Não, é pessoal e intransmissível.

Qual é o perfil dos participantes do Agrofórum?
Empresários, líderes e dirigentes de toda a CPLP do agronegócio - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São Tome e Príncipe e Timor-Leste.
Embaixadores da CPLP, Delegados da AICEP, Ministros da Agricultura, Comércio e a representantes dos Bancos da CPLP.

Que vantagens tenho em ir ao Agrofórum?
Ter acesso a líderes empresariais, políticos e CEO’s, empresários que têm experiência no agronegócio nos países da CPLP,
dirigentes institucionais, representantes de todos países da CPLP e os novos empreendedores do agro negócio.

Eu quero ser orador ou propor um orador para o Agrofórum?
O Agrofórum esforça-se para ter oradores de referência do Agronegócio neste evento. Estamos sempre à procura de colaborar
com mais líderes, fundadores, dirigentes, opinion makers e CEO’s que apresentem conteúdo de qualidade e atractivo para
os nossos participantes.
Se acha que tem um curriculum relevante para ser ou gostaria de propor um orador, por favor contacte-nos para o email info@agroforum.pt

Que tipo de apoio posso ter durante o Agrofórum?
Terá uma equipe técnica de coordenação que lhe dará todo apoio, desde agendamento de reuniões B2B,
acesso às salas temáticas, entrega de documentação e follow-up.

Existe a possibilidade de expor os meus produtos ou serviços durante o Agrofórum?
Sim, basta para tal informar a área que pretendida - módulos 3x3 ou 6x3 ou 9x3 – através do email - info@agroforum.pt
que apresentaremos os respectivos custos.

Haverá possibilidade de reuniões bilaterais – b2b - durante o Agrofórum?
Sim, haverá 9 salas temáticas em simultâneo sobre cada país da CPLP, onde estarão representantes locais da CAL (Delegados da CAL),
representantes das agências de investimento estrangeiro, associações empresariais locais, entidades bancárias
e os ministérios da agricultura e comércio dos países da CPLP.

Haverá acesso a informação sobre oportunidades de financiamento nos mercados lusófonos?
Sim. A temática do financiamento é considerada como primordial pelos organizadores deste evento pelo que os participantes
terão acesso a estruturas de fundos de financiamento, business angels, fundos soberanos, private equity, equity loans,
instituições de economia social, sociedades de capital de risco e à banca local dos países pertencentes à CPLP.

No Agrofórum, para além das conferências que tomarão lugar no dia 28 de Outubro,
estão programadas outras actividades?
Sim. Nos dois primeiros dias que antecedem o Agrofórum - 26 e 27 de Outubro - estão agendadas em diversas regiões de Portugal
visitas técnicas a empresas do agronegócio de múltiplos sectores de actividade: produção agrícola, comércio agro-alimentar,
agro-indústria, cooperativas, adegas, maquinas e equipamentos agrícolas, indústria agro-química, sementes e veterinária bem
como a centros de investigação. Estas visitas estão agendadas com empresas/compradores dos países da CPLP sendo que mais
de 250 virão a Portugal ao AgroForum para verem e analisarem oportunidades de negócio.

Existe a possibilidade de propor visitas ou apresentação de produtos/serviços de empresas
portugueses do sector agronegócio durante o Agrofórum?
Sim. Caso a sua empresa manifeste interesse poderá contactar através do seguinte email info@agroforum.pt.

No que diz respeito ao alojamento, existe alguma lista de hóteis recomendados?
Sim. Poderá receber a mesma lista através do email alojamento@agroforum.pt

O alojamento e as viagens são financiados pela organização do Agrofórum?
Não. Somente a organização assume os custos de estadia unicamente às delegações da CAL presentes nos países lusófonos.

É possível fazer a cobertura jornalística do Agrofórum?
Sim. Preenchendo nosso Formulário de Credenciamento de Imprensa que será facultado enviando um email para media@agroforum.pt

A quem me devo dirigir caso tenha interesse em patrocinar o Agrofórum?
Deverá enviar um email para sponsor@agroforum.pt onde lhe será facultado o dossier do patrocinador.

Estou interessado em investir nas oportunidades de negócio que o Agrofórum proporciona, quem
devo contactar?
Deverá enviar um email para oportunidades@agroforum.pt

Estou interessado em ser voluntário no Agrofórum, como posso fazer?
Deverá enviar um email para info@agroforum.pt

Como posso saber todas as actualizações do Agrofórum?
Através do nosso website - www.agroforum.pt

Que outros eventos são organizados pela CAL?
Anualmente, a CAL organiza diversos eventos como é caso das missões empresariais a países da CPLP, Conferências CALtalks,
seminários e roadshows.

Como posso saber mais informações sobre a CAL?
Visite-nos em www.calusofona.org ou nas redes sociais - Facebook
bem como através da subscrição da newsletter, onde poderá acompanhar todas as nossas actividades.

