SEMINÁRIO
COMUNICAR EM BIO
PRÁTICAS DE INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E EXTENSÃO NA AGRICULTURA BIOLÓGICA
Auditório da Biblioteca da UTAD, Vila Real, 23 de Novembro de 2012
Organização: CETRAD e Edibio, com o apoio da APH
Ideia geral: A comunicação é uma dimensão fundamental na promoção da agricultura biológica,
frequentemente subestimada. Entendida de forma ampla, incorpora um conjunto diversificado de práticas
de informação, formação e extensão, envolvendo públicos muito diversos, desde os produtores e outros
operadores, aos técnicos, estudantes de agricultura, consumidores de produtos bio, comunicadores
profissionais e sociedade em geral. Assim, no Seminário procurar-se-ão analisar experiências e práticas de
comunicação, com destaque para a extensão realizada por serviços públicos e privados, a animação
pedagógica e técnica de hortas escolares e comunitárias, a divulgação junto de consumidores (em feiras e
lojas, na internet), o trabalho com a restauração, e as iniciativas editoriais de carácter técnico.
Objectivos: Trocar experiência, analisar práticas, sensibilizar operadores e organizações para a
importância da comunicação no quadro do desenvolvimento e promoção da agricultura biológica.
Públicos: Operadores de agricultura biológica, técnicos de serviços públicos e de associações,
educadores, formadores, investigadores e estudantes do ensino superior.
Local: Auditório da Biblioteca Central da UTAD, Vila Real.
Inscrição: A participação no Seminário é gratuita.
Contactos: edibio@sapo.pt ou acristov@utad.pt

Programa
DIA 23 Novembro - Manhã

09:15 Abertura: CETRAD, Edibio e APH
09:45 Enquadramento do tema
Artur Cristóvão (CETRAD)
António Strecht (Edibio)

DIA 23 Novembro - Tarde
14:30 Apresentação da nova edição da obra
"AS BASES DA AGRICULTURA
BIOLÓGICA - TOMO I, PRODUÇÃO
VEGETAL"

10:45 Painel 1 – Comunicar com
técnicos e agricultores
Jorge Ferreira (Agrosanus)
José Carlos Marques (RA Madeira)
Fernando Serrador (Certiplanet)
Laura Torres (UTAD)

15:00 Painel 2 – Comunicar com outros
públicos
Jaime Ferreira (Agrobio)
Margarida Gomes (Programa Ecoescolas)
Miguel Malta (ESAC)
Natália Costa (CM Póvoa de Lanhoso e
Minhorigem)

Moderador: Timothy Koehnen (CETRAD)
Relatora: Ana Alexandra Marta
(CETRAD)

Moderador: Luís Tibério (CETRAD)
Relatora: Isabel Mourão (ESAPL-CIMO;
APH)

13:00 Almoço livre

17:00 Conclusões (relatores)
17:30 Encerramento

