PRESS-RELEASE

UNAC ORGANIZA CONFERÊNCIA NO ÂMBITO DO SIAG SALÃO INTERNACIONAL DE AGRO-NEGÓCIOS
Seminário reúne estudos de caso sobre abordagens inovadoras na
gestão e nos mercados florestais
Lisboa, 08 de Março de 2012 – A UNAC - União da Floresta Mediterrânica no âmbito de uma
parceria estabelecida com a IFE – International Faculty for Executives/Vida Rural vai organizar uma
conferência que vai decorrer no decurso do SIAG – Salão Internacional de Agro-Negócios (dia 28 de
Março | 09H45 - 12H30 | no CNEMA em Santarém).
O SIAG - Salão Internacional de Agro Negócios é um evento novo em Portugal focado 100 por cento
na agricultura portuguesa. Destina-se a servir os sectores mais competitivos com especial enfoque,
na cerealicultura, na floresta, na floricultura, na horticultura, na olivicultura-azeite, na pecuária e
na viticultura-enologia, através da mostra de produtos e serviços em simultâneo com o debate dos
temas em destaque em cada uma das fileiras.
Com a conferência “Floresta Mediterrânica – abordagens inovadoras na gestão e nos mercados”
pretende-se apresentar alguns exemplos de novas abordagens aos mercados florestais, ao
investimento, à gestão, etc. Sendo um sector considerado “tradicional” e pouco inovador, é
importante desmistificar esse perceção e dar a conhecer iniciativas que visam introduzir e/ou
iniciar processos de mudança junto da produção florestal, que visam alterar o “status quo”. As
organizações filiadas na UNAC têm vindo a desenvolver atividades em áreas tão diversas como a
promoção e integração de investimentos, a organização da oferta de matéria-prima, a criação de
novos instrumentos de mercado, ou a exploração de novos produtos florestais, iniciativas que
devem ser divulgadas.
Mais informações em www.siag.ife.pt
Este é um evento gratuito, destinado exclusivamente a todos os profissionais do sector. A inscrição
prévia é obrigatória e deve ser efectuada directamente no site do evento www.siag.ife.pt. É um
procedimento muito simples onde em menos de 2 minutos o visitante tem no seu e-mail um badge
de acesso ao evento que lhe vai permitir uma entrada directa evitando filas.
Para mais informações contacte:
Nuno Mendes Calado | UNAC - União da Floresta Mediterrânica
T: 21 710 00 14 | 912 344 531
geral@unac.pt
NOTAS PARA OS EDITORES - A UNAC – União da Floresta Mediterrânica representa os interesses dos produtores
florestais do espaço mediterrânico português junto das instituições nacionais e europeias, através de uma
estratégia de intervenção de cariz técnico-político. Acompanha e analisa todos os processos e iniciativas com
relevância e interesse para os seus associados, como é o caso das políticas rurais, florestais, ambientais e fiscais.
Através da UNAC, as organizações de produtores florestais do espaço mediterrânico definem posições comuns
sobre temas estratégicos e transversais, desenvolvendo contributos e participações válidas, construtivas e
tecnicamente fundamentadas. Tem uma área territorial de influência de dois milhões de hectares.
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