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CONVITE 

 

 “UM DIA COM… JOSÉ SILVA” 

14.00 horas, Sala Virtual “Um Dia Com…” 

24 de Setembro de 2021 

 

O CEBAL irá organizar no próximo dia 24 de Setembro mais uma sessão da iniciativa “UM DIA 

COM...” em formato de webinar através da plataforma zoom, tendo como convidado “José 

Rafael Marques da Silva”, Professor e Investigador da Universidade de Évora e da Unidade de 

Investigação do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento 

(MED) e fundador da empresa Agroinsider, que irá apresentar a palestra intitulada: 

 

“Professores universitários empreendedores? É possível? 

– Um caso de sucesso” 

Aceda à sala virtual através do link: 

https://us02web.zoom.us/j/86433460603?pwd=UWx4S3RRVXFLbC9tSGNtek5lanJ5dz09 

 

https://us02web.zoom.us/j/86433460603?pwd=UWx4S3RRVXFLbC9tSGNtek5lanJ5dz09
http://cebal.pt/
https://www.med.uevora.pt/pt/
https://agroinsider.com/home
https://us02web.zoom.us/j/86433460603?pwd=UWx4S3RRVXFLbC9tSGNtek5lanJ5dz09
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Resumo da palestra 

José Silva abordará o tema do empreendedorismo relacionando a importância de aprendermos 

a falhar e do seu papel na redefinição do sucesso. Nesta sessão, o orador convidado partilhará 

a sua experiência e os ingredientes que considera necessários para se ser empreendedor e 

conseguir criar e implementar o seu negócio. Lança várias questões que serão exploradas 

durante a sessão: “falhar significa que perdemos ou que ganhamos conhecimento 

diferenciador para as novas experiências que voltaremos a enfrentar no futuro? E arriscar 

tudo significa que somos loucos ou que acreditamos que realmente podemos fazer a diferença, 

mesmo não a fazendo?”  

“Arriscar tudo de novo…, não há volta a dar, significa mesmo que somos loucos, loucos por 

criar um mundo melhor, loucos por fazer a diferença, loucos por encontrar significado para os 

desafios da humanidade a que pertencemos”, destaca José Silva. 

À audiência, a única coisa que o orador promete é, pelas palavras do próprio, “uma conversa 

com alguém que não percebe nada do assunto”.  

Nota Biográfica: 

José Rafael Marques da Silva: É licenciado em Engenharia Agrícola pela Universidade de 

Évora em 1991 e concluiu o seu doutoramento em Modelação da Erodibilidade do Solo, em 

1999, na mesma instituição. É Professor Universitário há 30 anos e foi membro do Conselho 

administrativo da Universidade de Évora, vice-diretor da Escola de Ciências e Tecnologia, 

membro do conselho Científico, do Conselho Pedagógico e do Senado Universitário, tendo 

sido ainda diretor e membro de muitas comissões de curso, nomeadamente a do mestrado 

em Tecnologias de Agricultura de Precisão. 

Atualmente é Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Rural na Universidade 

de Évora e membro integrado do MED. 

Os seus principais focos de atividade científica baseiam-se na Conservação do solo e da água, 

Agricultura de Precisão e Energia e Bio-energia. 

Nos últimos 10 anos, foi autor e co-autor de mais de 70 artigos em revistas com arbitragem 

científica, com impacto internacional e nacional; fez mais de 100 apresentações em eventos 

nacionais e internacionais; e é editor de dois livros. 

http://www.med.uevora.pt/
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Do ponto de vista da experiência empresarial, é membro fundador da Agroinsider, uma “spin 

off” da Universidade de Évora que desenvolve ferramentas e aplicações para a recolha 

inteligente de dados da produção aliando ciência, agricultura e inovação.  

 

https://agroinsider.com/home

