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Debate “A Agricultura precisa de Cultura Científica?” 
24 de novembro de 2022, 18h, Presencial  
 
Oradores: 
António Serrano – Diretor Executivo da Jerónimo Martins Agro-Alimentar  
Cristina Nobre Soares – Comunicadora de Ciência  
Maria do Rosário Félix – Docente na Universidade de Évora e investigadora no MED UÉvora 
Paulo Maria - Empresário agrícola da Hortomaria Lda 
 
Notas biográficas: 
 
António Serrano é CEO da Jerónimo Martins Agro-alimentar, onde é também Chairman do 
Comité de Ética desde 2019. Fez doutoramento em Gestão de Empresas na Universidade de 
Évora (UÉ) e é professor catedrático no departamento de Gestão da UÉ. Em 2009, foi 
nomeado Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas do XVIII Governo 
Constitucional de Portugal, cargo que desempenhou até 2011. Foi também deputado à 
Assembleia da Republica entre 2011 e 2015). Presidiu ao Conselho de Administração do 
Hospital do Espírito Santo de Évora entre 2005 e 2009. 
 
Cristina Nobre Soares é consultora em comunicação de ciência. Licenciada em Engenharia 
Florestal - Gestão de Recursos Naturais, trabalhou no Instituto da Conservação da Natureza e 
Florestas (ICNF) e foi docente de cartografia e detecção remota no Instituto Politécnico de 
Tomar, dedicando-se atualmente à área da comunicação. Trabalhou em linguagem clara na 
empresa Português Claro e, entre as várias empresas e instituições com que colaborou até ao 
momento, salientam-se o Instituto Superior de Agronomia, o MARE, a Universidade de Évora, a 
Universidade da Madeira, o Instituto de Telecomunicações (IST) e o Instituto Politécnico de 
Tomar.  
 
Maria do Rosário Félix é professora associada na Universidade de Évora e investigadora no 
MED Uévora. Com um doutoramento em Agronomia e mestrado em Melhoramento de Plantas, 
a sua investigação foca-se nos agentes patogénicos que afetam a oliveira. Tem trabalhado na 
utilização de vírus como vetores para o melhoramento de plantas e para aumentar a sua 
tolerância a doenças. Durante todo o seu percurso académico e de investigação, tem 
desenvolvido estratégias de transferência de conhecimentos adquiridos na área da proteção de 
plantas para a comunidade, tendo instituído nos laboratórios de que é responsável a prestação 
de serviços de diagnóstico de doenças em plantas. 
 
Paulo Maria é empresário agrícola e sócio gerente da empresa Hortomaria lda, criada em 
1997, que atualmente ocupa uma área de produção de 25 ha de estufa de hortícolas frescos 
em cultura hidropónica. Atualmente é presidente do Conselho de Administração da Carmo & 
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Silvério SA, organização de produtores. É também dirigente associativo de várias instituições 
como a Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas (FNOP) e 
a Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste (AIHO). 
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