
 

 

   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

Agrofuturo 2022 

Local 

Bogotá, Colômbia 

Data 

De 26 a 28 de outubro de 2022 

Descrição  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com o 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) e com o apoio da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), convida a participar da 
Missão Comercial à Colômbia, por ocasião da feira Agrofuturo 2022. A participação do 
Brasil no evento será uma importante oportunidade para a realização de negócios e 
abertura de novas fronteiras para a indústria brasileira de alimentos e implementos.  

A Feira  

A feira Agrofuturo é um dos palcos mais importantes para o setor do agro na América 
Latina, onde os agentes da cadeia produtiva encontram aliados, distribuidores e 
representantes estratégicos para seus produtos.  

Posiciona-se como um importante centro de negócios e de forte oferta de valor, pois 
além de ser a feira que integra produtores, comerciantes de produtos e serviços 
agrícolas, é o local onde se encontram a oferta e a procura em todos os segmentos do 
setor.  

Além disso, possui objetivo de criar um novo agro, onde todos os agentes da cadeia 
produtiva se beneficiem e construam uma agricultura melhor, mais consciente e 
sustentável. 

Informações Adicionais 

www.expoagrofuturo.com 

Inscrições: A partir de 28/06/2022.                          

Contato  

Coordenação-Geral de Promoção Comercial (CGPC)  

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos (DPR)  

Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do MAPA.   

E-mail: agrofuturo.mapa@agricultura.gov.br  

Telefone: +55 61 3218-2425  

Última atualização 12.09.2022 

Contato na Unale: juliana@unale.org.br 

___________________________________________________________________ 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

Web Summit 

Local 

Lisboa, Portugal 

Data 

De 1 a 4 de Novembro de 2022 

Descrição  

Em um momento de grande incerteza para muitas indústrias e, de fato, para o próprio 
mundo, reunimos os fundadores e CEOs de empresas de tecnologia, startups em 
rápido crescimento, legisladores e chefes de Estado para fazer uma pergunta simples: 
Qual o próximo passo?         Somos uma empresa de Dublin, Irlanda, que realiza 
eventos em todo o mundo: Web Summit em Lisboa, Web Summit Rio no Rio de 
Janeiro, Colisão em Toronto e RISE em Hong Kong. 

Informações Adicionais 

https://websummit.com/ 

Última atualização 12.09.2022 

Contato na Unale: juliana@unale.org.br 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

COP 27 - 2022 CONFERÊNCIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS DAS NAÇÕES UNIDAS 
(United Nations Climate Change Conference) 

Local 

Sharm El-Sheikh, Egito 

Data 

De 6 a 28 de novembro de 2022 

Descrição  

A ciência estabeleceu, sem dúvida, que a janela de ação está se fechando 
rapidamente. Em novembro de 2022, o Egito sediará a 27ª Conferência das Partes da 
UNFCCC (COP27) em Sharm El-Sheikh, com o objetivo de construir através de ações 
bem sucedidas anteriormente e abrir caminho para ambições futuras. 

Uma oportunidade de ouro para todas as partes interessadas se levantarem para a 
problematica e enfrentarem efetivamente o desafio global das mudanças climáticas 
facilitado pelo Egito no continente africano. 

Informações Adicionais 

https://cop27.eg/#/ 

Última atualização 12.09.2022 

Contato na Unale: juliana@unale.org.br 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

ISRAFOOD 2022 

Local 

Tel Aviv, Israel 

Data 

De 15 a 17 de novembro 

Descrição  

A ISRAFOOD é a maior feira de alimentos e bebidas de Israel. Desde 1984, a feira anual 
apresenta as principais tendências de mercado no setor de alimentos e bebidas, além 
de mobilizar os formadores de opinião e mídia especializada do mercado local. 

 

Informações Adicionais 

www.apexbrasil.com.br    

Inscrição: 02/08/2021 - 15/11/2022 

Realização: Apex-Brasil 

Tipo de Evento: Exportação          

E-mail: apexbrasil@apexbrasil.com.br 

Telefone: (61)2027-0202 

Última atualização 12.09.2022 
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___________________________________________________________________ 

mailto:juliana@unale.org.br


 

 

   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

VII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR SOBRE REFUGIADOS E 
IMIGRAÇÃO FORÇADA (International Interdisciplinary Conference On Refugees And 
Forced Immigration) 

Local 

ONLINE 

Data 

18 de novembro de 2022 

Descrição  

Vivemos em um mundo em rápida mudança no qual os refugiados e a migração 
forçada têm um impacto significativo nas agendas econômicas, políticas e sociais dos 
Estados soberanos, agências intergovernamentais e grupos da sociedade civil. 

Hoje, dezenas de milhões de pessoas são refugiadas, levantando desafios 
fundamentais para os governos em todo o mundo. A definição de refugiado, 
consagrada na Convenção de Refugiados de 1951, é alguém que "é incapaz ou não está 
disposto a retornar ao seu país de origem devido a um medo fundado de ser 
perseguido por razões de raça, religião, nacionalidade, adesão a um determinado 
grupo social ou opinião política". Mas essa definição tem sido regularmente 
contestada nos últimos 60 anos, e está sob constante revisão por acadêmicos, 
governos e agências humanitárias. Muitas pessoas deslocadas à força em todo o 
mundo não se encaixam facilmente nesta categoria formal. 

A conferência adota uma abordagem crítica para questionar entendimentos 
normativos e abordar quebra-cabeças empíricos sobre como os refugiados e as redes 
internacionais de defesa dos refugiados mobilizam o direito e as políticas 
internacionais e nacionais para oferecer novos entendimentos sobre proteção e 
vulnerabilidades aos refugiados. Todas as pesquisas que buscam aprofundar os 
entendimentos sobre como as instituições nacionais definem, mediam e respondem às 
preocupações legais dos refugiados em crise serão levadas em consideração. Além das 
crises contemporâneas de refugiados, estudos de caso histórico serão uma parte 
importante do evento. 

Informações Adicionais 
Website: https://www.dakamconferences.org/refugeesandforcedimmigration                                                 
Pessoa de contato: Ozgur Ozturk 
Todos os resumos serão selecionados de acordo com revisões duplas e os trabalhos 
aceitos serão publicados no E-Book do Processo de Conferência com um número do 
ISBN, que será enviado a você após a conferência. 
Organizado por: DAKAM 
Prazo para resumos/propostas: 7 de outubro de 2022 

Última atualização 12.09.2022 

Contato na Unale: juliana@unale.org.br 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

III Congresso Luso-Espanhol de Pecuária Extensiva e Desenvolvimento Rural 

Local 

Cáceres, Espanha 

Data 

1 a 2 de dezembro de 2022 

Descrição  

A ACOS – Associação de Agricultores do Sul é co-organizadora do III Congresso Luso-
Espanhol de Pecuária Extensiva e Desenvolvimento Rural – Sustentabilidade Garantida 
– evento agendado para os dias 1 e 2 de dezembro, em Cáceres. As outras entidades 
organizadoras são as Cooperativas Agroalimentares de Espanha, a Federação dos 
Agrupamentos de Defesa Sanitária Ganadeira (FADSG) e a União dos Agrupamentos de 
Defesa Sanitária do Alentejo. O objetivo do evento é debater e divulgar os aspetos 
técnico-científicos e de política agrícola, associados à pecuária extensiva e destacar os 
seus benefícios ambientais, territoriais, económicos e sociais. 

O III Congresso Luso-Espanhol de Pecuária Extensiva pretende ser um ponto de 
encontro para troca de experiências, permitindo aos técnicos e produtores aprofundar 
conhecimentos com vista à otimização dos recursos a nível da produção e da sanidade. 
Produção animal em extensivo, sanidade animal e vegetal, sustentabilidade, Política 
Agrícola Comum, promoção e comercialização de produtos do montado/dehesa e a 
aplicação de novas tecnologias serão alguns dos temas a abordar. 

Este Congresso contará com a experiência de especialistas de Portugal e de Espanha, 
tanto agricultores, como cooperativas e empresas não cooperativas, investigadores, 
representantes da distribuição e responsáveis políticos da União Europeia, dos 
governos de Espanha e de Portugal e das administrações regionais das áreas de 
influência. 

Informações Adicionais 

https://congresoganaderia.com/pt/inscricao/                               

Já estão abertas as inscrições para quem tiver interesse em assistir aos diversos painéis 
temáticos. 

Última atualização 12.09.2022 

Contato na Unale: juliana@unale.org.br 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

SIAL India 

Local 

Nova Délhi, Índia 

Data 

De 01 a 03 de dezembro de 2022 

Descrição  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com o 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) e com o apoio da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), convida para a Missão 
Comercial à Índia para a feira SIAL India. A participação no evento oferece às empresas 
brasileiras amplas oportunidades de contatos comerciais, negócios e abertura do 
mercado asiático e adjacentes.   

A Feira  

Faz parte da maior rede de feiras de inovação alimentar do mundo, o grupo francês 
SIAL, com um olhar profundo de visão 360°, 21 categorias de produtos e inspirações 
gastronômicas diversas, mais de 300 expositores e 8.000 profissionais de todo o 
mundo, eventos de primeira classe como o SIAL Innovation, La Cuisine e Drinks 
Theatre, com rodadas de negócios e seminários.  

A Índia está entre as economias de crescimento rápido, com o 6° maior PIB do mundo, 
o 3° em poder de compra, com o maior número de jovens consumidores e uma 
demanda crescente por alimentos de marca, alternativos e fáceis de cozinhar.  

Áreas de exposição claramente identificadas, tudo sob o mesmo teto: produtos 
alimentícios semiprocessados e processados, alimentos exóticos e orgânicos, 
ingredientes, receitas e tecnologia.   

Informações Adicionais 

https://www.sialindia.com/  Inscrições: De 15 de agosto à 23 de setembro de 2022. 

Coordenação-Geral de Promoção Comercial (CGPC)  

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos (DPR)  

Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do MAPA.   

E-mail: sial.india@agro.gov.br  

Telefone: +55 61 3218-2425 

Última atualização 12.09.2022 

Contato na Unale: juliana@unale.org.br 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

Food Africa 2022 

Local 

Cairo, Egito 

Data 

05 a 07 de dezembro de 2022 

Descrição  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com o 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) convida para Missão Comercial ao Egito, por 
ocasião da feira Food Africa 2022. A participação no evento oferece amplas 
oportunidades de contatos comerciais, negócios e abertura de mercados às empresas 
brasileiras, com o consequente aumento do fluxo de comércio entre o Brasil, Egito e 
região.  

A Feira  

A Food Africa é a maior feira comercial internacional do continente africano 
especializada em alimentos e agroindústria. A exposição, combinando um formato 
inovador de exibição, networking e matchmaking, é uma plataforma única para 
acessar o megamercado egípcio e a florescente indústria agrícola africana.  

O Egito é considerado porta de entrada para a África, além de também estar 
estrategicamente localizado no Oriente Médio. A feira oferece uma plataforma versátil 
e altamente direcionada para que os participantes da indústria local, regional e 
internacional colham oportunidades sólidas no mercado do país e da região. 

Informações Adicionais 

www.foodafrica-expo.com           

Inscrições: De 22 de agosto a 30 de setembro de 2022.   

Coordenação-Geral de Promoção Comercial (CGPC)  

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos (DPR)  

Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do MAPA.   

E-mail: food.africa@agro.gov.br  

Telefone: +55 61 3218-2425 

Última atualização 12.09.2022 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

FEIRA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS DE ABU DHABI 2022 (Abu Dhabi International 
Food Exhibition 2022) 

Local 

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 

Data 

De 06 a 08 de dezembro de 2022 

Descrição  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com o 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulga a Missão Comercial a Abu Dhabi, por 
ocasião da feira Abu Dhabi International Food Exhibition 2022. A participação de 
empresas brasileiras no evento será uma excelente oportunidade para a realização de 
negócios e abertura de novas fronteiras para o agronegócio brasileiro nos Emirados 
Árabes.  

A Feira  

A Abu Dhabi International Food Exhibition é um dos maiores eventos de alimentos, 
bebidas e hospitalidade da região e a edição junto à Exposição de Palma de Tâmaras 
de Abu Dhabi (ADDPE), facilitará um grande número de negócios avaliados em mais de 
AED 7,2 bilhões durante os dias do evento. O evento atraiu em 2019 23.000 
especialistas da indústria e visitantes únicos com uma taxa de crescimento de 13% em 
relação à sua última edição.  

O evento foi organizado pela Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) em 
cooperação com o Grupo francês “Comexposium”, um dos maiores organizadores 
internacionais de feiras e conferências, e em parceria estratégica com a ADAFSA sob o 
tema “Definindo Inovação na Indústria de Alimentos, Bebidas e Hospitalidade”.  

Informações Adicionais 

www.sialme.com                   

Inscrições: Abertas de 08 de agosto a 12 de setembro de 2022  

Coordenação-Geral de Promoção Comercial (CGPC)  

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos (DPR)  

Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do MAPA.   

E-mail: abudhabi.mapa@agro.gov.br   

Telefone: +55 61 3218-2425 

Última atualização 12.09.2022 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

CONFERENCIA DE ESTRATÉGIAS DE MIDIAS SOCIAIS PARA AGENTES PÚBLICOS E 
GOVERNOS (Social Media Strategies Summit Public Agencies and Government) 

Local 

ONLINE 

Data 

7 e 8 de Dezembro de 2022 

Descrição  

Conferência Estratégias de mídias sociais para Agências Públicas e Governo 

2 DIAS, 15 SESSÕES, UMA NOVA PERSPECTIVA NAS MÍDIAS SOCIAIS — UMA 
CONFERÊNCIA VIRTUAL IMPERDÍVEL 

Trazemos mais de 10 anos de experiência em educação em mídias sociais. Isso significa 
que você pode contar com uma série de sessões, especialmente com curadoria e 
palestrantes experientes para abordar temas que têm o maior impacto na estratégia 
de mídia social da sua agência ou escritório. Compartilhe experiências e aprenda novas 
estratégias de mídia social com colegas de governo e de agências públicas de todo o 
mundo — virtualmente! 

 

Informações Adicionais 

https://socialmediastrategiessummit.com/government-virtual-december-2022/ 

Última atualização 12.09.2022 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

SEMANA VERDE INTERNACIONAL (International Green Week) 

Local 

Berlin, Alemanha 

Data 

De 20 a 29 de janeiro de 2023 

Descrição  

A Semana Verde Internacional de Berlim é a principal feira do setor agroalimentar, que 
combina alimentação, agricultura e horticultura. 

Em 2023, a Semana Verde Internacional de Berlim realiza-se de 20 a 29 de janeiro e 
reúne num só evento, a inovação, a tradição e o debate político. 

Informações Adicionais 

https://www.gruenewoche.de/en/ 
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   CALENDÁRIO DE  

   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

7ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM E-COMMERCE, E-NEGÓCIOS E E-GOVERNO (7th 
International Conference on E-Commerce, E-Business and E-Government (ICEEG 2023) 

Local 

Plymouth, UK 

Data 

De 27 a 29 de abril de 2023 

Descrição  

Bem-vindos à 7ª Conferência Internacional sobre Comércio Eletrônico, E-Business e E-
Government (ICEEG 2023), que será realizada na Universidade de Plymouth, Plymouth, 
Reino Unido, durante os dias 27 e 29 de abril de 2023. O ICEEG 2023 é organizado pela 
Universidade de Plymouth, tecnicamente apoiada pela Universidade de Tecnologia de 
Xiamen, China, Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, Noruega e 
Universidade de Rangsit, Tailândia. A série anterior ICEEG havia sido realizada com 
sucesso na Universidade Politécnica de Hong Kong, Hong Kong, China em 2018, INSEEC 
Business School, Lyon Campus, França em 2019, formato online em 2020-2022. 

 Vivemos em um mundo digital fascinante que fornece plataformas e trampolims 
atrativos, ágeis e progressivos no núcleo de inovação e transformação empresarial 
sustentado por tecnologias avançadas como Internet, Web, mídias sociais e redes de 
conhecimento. Dada a promessa do espaço digital nos negócios, na sociedade e no 
governo de hoje, acreditamos que é hora de estudiosos, pesquisadores e profissionais 
de diferentes países e regiões se unirem para discutir e dar sentido ao mundo "digital" 
e aos negócios e governo modernos habilitados para tecnologia e para a criação de 
valor e prestação de serviços nos governos. 

Informações Adicionais 

http://www.iceeg.org/ 

Última atualização 12.09.2022 
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Evento 

Web Summit 

Local 

Rio de Janiero, Brasil 

Data 

De 1 a 4 de maio de 2023 

Descrição  

Por que mais de 10 mil pessoas vão se reunir no Rio de Janeiro?  Três razões: 
palestrantes incríveis ansiosos por compartilhar experiência, oportunidades de 
networking incomparáveis com empreendedores e softwares proprietários que 
maximizarão sua experiência. 

A tecnologia sul-americana está pegando fogo, e o Brasil é provavelmente o país de 
startups mais quente do mundo no momento. É hora da América do Sul ter sua própria 
reunião global da comunidade tecnológica. E achamos que não há cidade melhor para 
hospedá-la do que o Rio. 

Seja um dos primeiros a participar de uma nova experiência de evento. Junte-se a nós 
no Rio de Janeiro em 2023. 

Informações Adicionais 

https://websummit.com/rio 

Última atualização 12.09.2022 
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   EVENTOS INTERNACIONAIS 2022/2023 

 

Evento 

Summer Fancy Food Show 2023 

Local 

Nova Iorque - ESTADOS UNIDOS 

Data 

De 25 a 27 de junho de 2023 

Descrição  

A Feira Expo West é considerada o principal evento do segmento de orgânicos, 
produtos naturais e saudáveis do hemisfério norte. A participação de empresas 
brasileiras ocorre desde 2006, É uma plataforma B2B realizada anualmente com o 
objetivo de prospectar novos produtos, fornecedores e ter conhecimento sobre 
tendências e mercados. 

 

Informações Adicionais 

APEX/BRASIL                           

Prazo de inscrição regular até: 02 de março de 2023. Inscrições recebidas após essa 
data estarão automaticamente em lista de espera e podem ser realizadas neste link: 

https://crm-apps.apexbrasil.com.br/orgbdeab873/inscricao-eventos/evento/summer-
fancy-food-show-2023/18683b04-7259-4cf0-b542-bf8df1be13a1 
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Evento 

Conferência Legislativa NCSL (Legislative Summit) 

Local 

Indianápolis, USA 

Data 

De 14 a 16 de agosto de 2023 

Descrição  

Todos os anos, a NCSL reúne legisladores e equipes legislativas para a Conferência 
Legislativa, a maior e mais substantiva reunião do gênero no país. 

Informações Adicionais 

https://www.ncsl.org/ 
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Evento 

Anuga 2023 

Local 

Colônia - ALEMANHA 

Data 

De 07 a 11 de outubro de 2023 

Descrição  

A ANUGA é um evento bianual sendo considerado a maior feira de alimentos e bebidas 
do mundo e da Europa, intercalando o calendário com a SIAL Paris. O evento é uma 
realização da Koelnmesse, empresa centenária com ampla experiência em feiras em 
todo o mundo. 

Informações Adicionais 

https://portal.apexbrasil.com.br/evento/anuga-2023/                  

Prazo de inscrição regular até: 01 de março de 2023          

Inscrições recebidas após essa data estarão automaticamente em lista de espera e 
podem ser realizadas neste link: https://crm-
apps.apexbrasil.com.br/orgbdeab873/inscricao-eventos/evento/anuga-
2023/19cbd919-cafc-479d-a73f-6159a520ac6e 
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