Oportunidades de financiamento HORIZONTE 2020

Mais de 225 participantes já inscritos. A sessão de informação, a realizar a 30 de setembro, em Oeiras,
divulgará as oportunidades de financiamento que este programa comunitário de apoio à investigação e
inovação oferece aos agricultores e às empresas do setor agrícola, agroalimentar e florestal para melhorarem
os seus níveis de produtividade e sustentabilidade. Saiba mais.

OPINIÃO NUM MINUTO - Nuno Marques

Roteiro “Inovação em Portugal Rural”

Conheça a opinião de Nuno Marques, agricultor
português que participa num Grupo Focal da PEIAGRI e que efetuará uma apresentação na sessão de
informação sobre oportunidades de financiamento no
âmbito do Programa HORIZONTE 2020. Saiba mais.

Roteiro de apresentação do livro "Inovação em
Portugal
Rural.
Detetar,
Medir
e
Valorizar." Próximas sessões: Fundão-22/9; Évora29/9; Lisboa-13/10. Saiba mais.

GPPQ - Gabinete promove participação no H2020

OPINIÃO NUM MINUTO - Victor Teixeira

Informe-se sobre o Horizonte 2020 no sítio do
GPPQ, uma estrutura criada com o objetivo de
promover a participação dos investigadores e
empresas
nacionais
naquele
programa
comunitário de apoio à Investigação e Inovação.

Conheça a opinião de Victor Teixeira, da Quinta
Holminhos Unipessoal, Lda. que, num painel da
sessão de informação sobre oportunidades de
financiamento HORIZONTE 2020, irá partilhar a
experiência da empresa num projeto de investigação
sobre a rolha de cortiça. Saiba mais.

Conferência “O futuro da Europa é Ciência”

OPINIÃO NUM MINUTO - António Perdigão

A Comissão Europeia organiza a 6 e 7 de
outubro, na Fundação Champalimaud em Lisboa,
a conferência "O futuro da Europa é
Ciência". Saiba mais.

António Perdigão, agricultor que participa num Grupo
Focal da PEI-AGRI e também orador na sessão sobre o
Programa HORIZONTE 2020, de 30/09/2014, salienta
a importância de definir as linhas de investigação com
o contributo do setor. Saiba mais.

PEI-AGRI explicada em português no sítio da RRN

A PEI-AGRI visa fomentar a competitividade e a
sustentabilidade da agricultura e da silvicultura
através da atividade de grupos focais, grupos
operacionais, projetos, plataformas, redes...
Saiba mais.
Visite também o Centro de Recursos documental.

PEI-AGRI: Comissão Europeia cria sítio Internet

A Parceria Europeia de Inovação para a
Competitividade e Sustentabilidade da Agricultura
(PEI-AGRI) disponibilizou o seu novo sítio, onde é
possível partilhar e procurar ideias inovadoras e
práticas, e informações e resultados sobre projetos
de investigação / inovadores. Saiba mais.

Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse sobre a inovação nos territórios rurais. Envie o seu
contributo, envie a sua folha informativa: Contactar A RRN.
Folha Informativa da RRN – PEI-AGRI Versões on-line
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