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Aviso de Privacidade e Declaração de Consentimento
A DuPont Pioneer compromete-se cumprir todas as leis aplicáveis para proteger a privacidade dos seus dados pessoais.Os seus dados pessoais aqui obtidos serão tratados pela Pioneer Hi-Bred 
Sementes de Portugal, S.A. (doravante referida como DuPont Pioneer) com o objetivo de o contactar, a si ou à sua empresa, relativamente a programas e eventos promocionais e de marketing, 
ofertas de vendas e serviços, incluindo e-marketing. Os seus dados pessoais podem ser guardados e processados em qualquer país no qual a DuPont Pioneer ou qualquer uma das suas afiliadas 
tenham instalações ou onde a DuPont Pioneer ou qualquer uma das suas afiliadas tenham contratado um prestador de serviços. Ao fornecer aqui os seus dados pessoais consente a transferência 
dos dados para países fora do seu país de residência. O acesso aos seus dados pessoais e aos computadores e redes onde os seus dados pessoais estão armazenados é restringido aos colabora-
dores e contratados da DuPont Pioneer e das suas afiliadas e a prestadores de serviços terceiros. A DuPont Pioneer ou prestadores de serviços terceiros utilizarão os seus dados pessoais apenas 
na medida em que seja necessário para os fins descritos neste aviso, conforme permitido ou exigido pela legislação aplicável, ou conforme expressamente autorizado por si. A DuPont Pioneer man-
terá os seus dados pessoais pelo período necessário para o cumprimento dos fins descritos neste aviso, excepto se um período de retenção mais longo for exigido ou permitido por lei. Nos termos 
da Lei n.° 67/98, de 26 de Outubro, e da Lei n.º 41/2004, de 7 de Janeiro, pode exercer o seu direito de acesso, rectificação, eliminação ou oposição ao tratamento dos seus dados pessoais ou 
de receber comunicações eletrónicas, enviando uma carta à PIONEER HI-BRED SEMENTES DE PORTUGAL S.A., Campo Pequeno n.° 48, 6° Esq., 1000-081 Lisboa, Portugal ou por correio electrónico: 
piopt@pioneer.com, ao Responsável de Proteção de Dados. Pode consultar a nossa Política de Privacidade de dados completa acedendo à nossa página http://www.portugal.pioneer.com

Mediante a assinatura deste documento dou o meu consentimento para que a DuPont Pioneer possa 
enviar-me comunicações de marketing através dos seguintes meios: correio electrónico, SMS/MMS, 
carta, telefone, fax, e/ou outro qualquer meio electrónico, declarando conhecer a Política de Privacidade 
de Dados da DuPont Pioneer e os meios para aceder à mesma.

Assinatura:.................................................................................................................................................................................................................................

Contacto telf.:............................................................................ E-Mail:.............................................................................................................................

Exploração:..................................................................................................................................................................... , 8 de Novembro de 2017
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Caros Sr(a). Agricultor(a),

Numa economia muito globalizada e competitiva, são os agricultores técnicamente evoluidos e empreendedores e as empresas com maior capacidade de gerar mais-valias 
os que maior probabilidade terão de sobressair num mercado tão exigente.
Nesse âmbito, a DuPont Pioneer, a Hidrosoph, a Forte, a Deutsche Leasing, a Lagoalva e a Tecniferti, têm o prazer de o convidar a participar no 2º Fórum Pioneer Indoors. 
Este evento, será essencialmente técnico e os participantes terão ao longo do evento, que decorrerá durante o dia, acesso a alguns dos mais recentes avanços na área do 
conhecimento agricola. 
Durante o periodo da manhã, teremos no grande auditorio do CNEMA, apresentações sobre o que de mais inovador existe nas seguintes áreas:
   • Técnicas e Tecnologias aplicadas ao Melhoramento Vegetal 
   • Microbiologia do solo/protecção de plantas 
   • Agricultura de precisão e a sua prática 
No periodo da tarde e após um almoço convivio, seguir-se-á em pleno recinto do CNEMA, na área do pivot em campo previamente semeado para o efeito, um periodo 
de demonstrações. Esta actividade de grande dinâmica, será promovida pelas empresas participantes com a apresentação de novos produtos e serviços que terão um 
importante contributo para uma agricultura que se quer cada vez mais competitiva e sustentável. 
A jornada terminará com um magusto para todos os participantes. 
O Fórum Pioneer irá decorrer no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas S.A. (habitual espaço da Feira Nacional de Agricultura), em Santarém, no próximo dia 
8 de Novembro, com inicio às 10:00 horas.

Atenção: Sr.(a) Agricultor(a), para que este evento atinja um bom nivel de organização e se torne numa agradável jornada técnica para todos, agradecemos a confi rmação da vossa participação 
(Quarta-feira, 8 de Novembro) e se possivel, a apresentação do convite na recepção do evento. A confi rmação da vossa presença poderá ser efectuada junto de qualquer um dos patrocinadores ou 
para o mail : piopt@pioneer.com ou para o telefone: 217 998 030

Centro Nacional de Exposições e Mercados Agricolas S.A. (CNEMA)
Quinta das Cegonhas,
SANTARÉM

Esperamos por si no próximo dia 8 de Novembro a partir das 10.00 horas GPS
Lat - 39º 13’ 16’’ N
Long - 8º 41’ 52’’ W

®, SM, TM Marcas comerciais e marcas de serviço DuPont, Pioneer e seus respectivos proprietários. © 2015 PHII.

Durante o periodo da manhã

No periodo da tarde e após um almoço convivio, seguir-se-á em pleno recinto do CNEMA, na área do pivot em campo previamente semeado para o efeito, um 
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Fórum 
Pioneer

Santarém
2017

Programa
10.00 h – Recepção aos participantes.
10.20 h – Grande Auditório.  Boas Vindas e apresentação da nova empresa DowDuPont.
10.45 h – Melhoramento genético e protecção de plantas
 • Moderador, Benvindo Martins Maçãs 
 - Margarida Oliveira (Novas técnicas aplicadas ao melhoramento vegetal)
 - Alfredo Mateos (Novas tecnologias de fenotipagem utilizadas no 

melhoramento vegetal)
 - Isabel Brito (O papel das micorrizas arbusculares na bioprotecção das culturas)
 Periodo de questões/Debate
11.50 h – Agricultura de Precisão, uma realidade
 • Moderador, Ricardo Braga (Agricultura de Precisão: Enquadramento, 

adoção e perspectivas)
 - Pedro Guiomar (Iniciação à agricultura de precisão)
 - Henrique Chia (Agricultura de precisão, um caso prático)
 - João Coimbra (O apoio da agricultura de precisão em novos projectos de investimento)
 Periodo de questões/Debate
13.10 h – Almoço Convivio* 
14.45 h – Periodo de Demonstrações no recinto do CNEMA, junto ao Pivot:
   Pioneer, Hidrosoph, Lagoalva, Tecniferti, Forte 
16.30 h – Magusto convivio 
17.00 h – Encerramento das actividades
* Durante o almoço teremos uma breve intervenção de Ana Barroso (CAP) com algumas das mais recentes medidas da PAC.
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