
Pré-evento Fórum Bizfeira’22

Good for 
Beesness
10 nov | Europarque

1/2www.forumbizfeira.pt/beesness

Há mais de 2500 anos atrás, no interior de uma China ainda em consolidação, o filó-
sofo Lao Tsu terá escrito a seguinte frase: ‘Na Natureza não existe pressa e, no entanto, 
tudo é conseguido’. Talvez Lao Tsu tenha proferido esta frase a ver uma diligente abelha 
selvagem a polinizar uma frágil flor dos campos, no meio de um prado colorido. A pe-
quena abelha não constrói o prado e, no entanto, o prado não vive sem ela. Este é o se-
gredo dos polinizadores: diversidade, diligência e determinação. Dão-nos muito em 
troca de tão pouco. Medidas simples como o favorecimento de habitats e de diversi-
dade de plantas no nossos jardins, bem como a restrição no uso de herbicidas e pesti-
cidas que possam afetar os polinizadores, levam a que o seu número e diversidade au-
mente e, por consequência, que a saúde ecológica e a sensação de bem-estar também 
aumentem.

Lao Tzu reparou no papel da laboriosa abelha na pequena flor, agora é a nossa vez de 
perceber o papel das PME na promoção de um ambiente fértil de polinização cruzada 
que nos traga sementes mais férteis e frutos mais doces, tais como vantagem estratégi-
ca através do reconhecimento quer público, como de esquemas de certificação para a 
gestão sustentável,  acesso a apoios e investimentos para a transição ecológica, alinha-
mento com planos regionais para a valorização da biodiversidade, entre outras vanta-
gens que iremos discutir.

Programa

08h45 Registo do Participante

09h00 Sessão de Abertura 
Emídio Sousa – Presidente da Câmara Municipal  
de Santa Maria da Feira

09h40 Rotary Club Douro e Vouga International
Polinizar o mundo

09h50 PAINEL 

Good for bees
Polinizadores: pequenas peças que constroem  
ecossistemas

Polli.NET
A importância dos Polinizadores

A missão da Rede Colaborativa para a avaliação, conservação e va-
lorização dos polinizadores e da polinização em Portugal realçan-
do a importância dos polinizadores e os passos necessários ao ní-
vel local, regional e nacional para a sua conservação.

https://www.pollinet.pt/

Sílvia Castro
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Natural Business Inteligence
Gestão de Polinizadores: da estratégia à prática

A ideia de promover polinizadores parece bastante simples se 
pensarmos em jardins com plantas e práticas de gestão mais natu-
rais. Mas existem também razões estratégicas, seja a certificação 
BREEAM ou a adesão a iniciativas como a Act4Nature que tornam 
este jogo mais interessante…

https://naturebasedeconomy.com/

Nuno Gaspar de Oliveira

2GoOut
Apoios e incentivos disponíveis

Nesta intervenção serão apresentados alguns dos apoios e in-
centivos disponíveis para projetos nas áreas da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade, com especial ênfase para os apoios 
disponíveis para as empresas para projetos de promoção da biodi-
versidade e dos serviços dos ecossistemas.

https://www.2goout-consulting.com/pt/

Pedro Santos

Honey Highway Initiative
Save the Bee!

Increasing biodiversity in your environment as a company, re-
sulting in team building, inspiration, PR, entrepreneurial spirit 
among the employees.

http://honeyhighway.nl/

Deborah Post

11h00 Pausa para Café

11h30 PAINEL

Good for business
Polinizadores: do florescimento de ideias  
aos frutos do negócio

O que dizem as empresas
Corticeira Amorim | TripleWatt | VGP

12h45 Sessão de Encerramento 
Mário Jorge Reis – Vereador do Ambiente, Jardins, Espaços Verdes, 
Paisagem Urbana e Desporto da CMSMF

Moderação:  Fátima Araújo, jornalista da RTP      


