- 8 y 9 de septiembre Assunção, Paraguai

NEGÓCIOS PRÓSPEROS E SUSTENTÁVEIS: REIVENTANDO O FUTURO

PROGRAMAÇÃO
DIA 1. PAINÉIS E APRESENTAÇÕES
8.09.2022

Horario

Evento

Tema

NETWORKING BREAKFAST.
REGISTRO DE PARTICIPANTES

7:30 – 9:00

Abertura
9:00 – 9:15

9:15 – 9:30

Reimaginando o futuro:
Paraguai, um país
aberto ao mundo

O Investimento
Estrangeiro Direto
(IED) como motor do
desenvolvimento
sustentável

Reconfiguração do
panorama econômico
global

Nearshoring, cadeias de
valor e tendências do
comércio internacional

Sessão especial

9:30 – 10:30

Potencial sem limites:
criando uma agenda
econômica inovadora e
procurando
investimentos de triplo
impacto no Paraguai

Palestra
10:30 – 10:45

Paraguai: Visão 2025

Sessão I.
Painel de discussão
setorial

11:00 - 11:40

Atração de
investimentos 2.0

Sessão II.
Painel de discussão
setorial
Em direção a uma
matriz energética
diversificada,
sustentável e eficiente

ALMOÇO

12:30 - 14:00

Sessão III.
Future flash
Potenciando o
desenvolvimento a
través da
transformação digital

Caso de sucesso

14:45 - 14:50

Sessão IV.
Painel de discussão
setorial
14:50 - 15:35

Segurança alimentária
e agro-negócios:
inovação e
competitividade

Caso de sucesso

15:35 - 15:40

Sessão V.
Future flash

15:40 - 16:25

Energías Renováveis:
transição à segurança
energética,
sustenibilidade e
bem-estar humano.
Câmbio climático,
redução das emissões e
mercados de carbono
Setores: energia
renovável, economía
circular

Caso de sucesso

12:25 - 12:30

Perspectiva Estratégica,
casos de sucesso e
oportunidades de
negócios em setores em
evolução: autopeças,
têxtil, confecções e
químico farmacêutico
Setores: autopeças,
manufatura leve, têxtil,
confecções, químico
farmacêutico

Caso de sucesso

11:40 - 11:45

14:00 - 14:45

Futuro econômico:
vantagens, desafíos e
oportunidades

NETWORKING: COFFEE BREAK

10:45 – 11:00

11:45 - 12:25

Clima de negócios,
macroeconomía,
políticas públicas e IED.
Oportunidades de
integração em cadeias
regionais de valor

Infraestrutura, logistica
e transporte
multimodal: soluções
inteligentes para uma
nova era

Caso de sucesso

16:25 - 16:30

Sessão VI.
Painel de discussão
setorial

16:30 - 17:15

Imaginando o futuro:
mercados financieros e
bursáteis
Caso de sucesso

17:15 -17:20

Palavras de
encerramento
17:20 – 17:40

O Paraguai e o Grupo
BID: Reinventando o
futuro

Resiliência,
sustentabilidade e
transformação digital.
Soluções e
oportunidades de
negócios com base na
conectividade digital e
na inovação: Indústrias
Criativas e Serviços
Digitais. Cadeias de
valor relacionadas à
Economía Laranja.
Perspectivas.
Setores: Serviços
digitais, BPOs, contact
centers, industrias
criativas (videogames,
serviços digitais,
audiovisuais, etc.)
Melhoria e expansão
dos sistemas de produção de alimentos
regionais e locais. Processos inovadores com
valor agreagdo na agricultura e na industria
florestal.
Setores : Alimentos,
bebidas, florestal
Infraestrutura: desafíos
e tendencias.
Corredores e hidrovías.
A industria logística e
de transporte.
Competitividade,
transformação digital e
novos modelos de
negócios: Companhias
aereas e aeroportos,
ferrovias e rodovias,
transporte marítimo e
portos. Logística e
correios
Setores: Infraestrutura,
logística, transporte
Fortaleza e resiliência:
mercados financieros e
bursáteis. Informação e
perspectivas de setores
de crescimiento rápido

Setores: financeiro,
bancário, bursátil
Um futuro melhor para
o país, a região e o
mundo: crescimiento
sustentável mediante
parcerias estratégicas

COCKTAIL

DIA 2. EVENTOS ESPECIAIS e RODADA DE
INVESTIMENTOS
09.09.2022

Horario

Actividade

8:30 – 9:30

Reflorestamento,
créditos e mercados de
carbono. Focando a
luta contra a mudança
climática com negocios
sustentáveis

10:00 - 11:00

Parcerias estratégicas.
Capitais privados no
financiametno do
fortalecimento, a
melhora e a
modernização da
infraestrutura

11:30 - 12:30

Economía em evolução:
Conteúdos virtuais,
visuais, digitais,
artísticos e culturais. O
poder das industrias
creativas

12:30 - 13:30

Saúde, industria e
innovação. Cannabis e
o cânhamo.
Perspectivas do setor.

RUEDA DE
INVERSIONES

