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A dinâmica dos territórios rurais pressupõe diferentes tipos de actividades económicas, que se 

complementem e em conjunto promovam o aproveitamento sustentável dos recursos, a integração de 

valências, a atractividade e instalação de pessoas. Em Portugal, são frequentemente referidos uma série 

de entraves comuns ao estabelecimento de novos negócios agrícolas ou agro-alimentares. No entanto, 

existem casos de sucesso que podem servir de exemplo sobre como ultrapassar dificuldades e montar 

um negócio de sucesso. O projecto Newbie procurou compilar e dar destaque a alguns destes bons 

exemplos.  Nesta sessão será anunciado o vencedor da última edição do prémio Newbie, atribuído 

desde 2019 a negócios inovadores. Este exemplo será apresentado, assim como outros modelos de 

negócio inovadores, procurando gerar uma curta discussão sobre o papel da inovação para ultrapassar 

barreiras e criar oportunidades no sector.

PROGRAMA | 16 JUN | SALA DE CONFERÊNCIAS | MITRA | UÉVORA

16

JUN         

INOVAÇÃO E 

EMPREENDEDORISMO NO 

SECTOR AGRO-ALIMENTAR

15h15 - 15h20 | Boas vindas por Teresa Pinto Correia & Breve apresentação do Projeto Newbie

15h20 - 15h45 | Atribuição prémio Newbie pelo Chef Luís Baena e apresentação pelo vencedor

Afonso Pereira, Junior Jacques

Os vencedores da última edição do prémio Newbie, destacaram-se pela sua destilaria dedicada à 

produção de aguardente de Medronho, localizada em Odemira, e que procura dar destaque a um 

produto nacional característico muitas vezes subapreciado. 

15h45 - 16h00 | Carlos Godinho, Gaitec

Inovação, Transferência, Empreendedorismo e Cooperação na Universidade de Évora: apoio ao 

sector empresarial do Alentejo.

16h00 - 16h15 | Susana e Nuno Mendes, Pepe Aromas

A Pepe Aromas é uma empresa familiar na região de Évora, que foi além da sua herança agrícola 

e procurou investir em novas culturas, produtos e projectos.  

16h15 - 16h30 | João Oliveira, Just Farm

A Just farm é uma empresa recente que ambiciona não só produzir produtos de qualidade em 

Montemor-o-Novo, como servir de plataforma aos pequenos produtores locais para escoarem os 

seus produtos localmente, de forma a potenciar os circuitos curtos alimentares. 

16h30 - 17h00 | Discussão “O papel da inovação na criação de oportunidades”  moderada por 

Teresa Pinto Correia

Assista também à sessão do “MED às 4as”, 14h-15h, com a 

participação do Chef Luís Baena & Ana Rita Sanches

(Iniciativa km0 Alentejo, MED – UÉvora). Org.: MED


