
 

 

Apresentações disponíveis - Sessão de informação "Oportunidades de financiamento 
HORIZONTE 2020" 

 
Consulte as apresentações desta sessão realizada em Oeiras, no passado dia 30, que reuniu cerca de 350 participantes. Com 

esta iniciativa pretendeu-se divulgar as oportunidades de financiamento do programa Horizonte 2020 para apoio a projetos de 
investigação e inovação que contribuam para melhorar o desempenho das empresas do setor agrícola, agroalimentar e florestal. 

Saiba mais. 

 

OPINIÃO NUM MINUTO - Ondina Afonso    Roteiro “Inovação em Portugal Rural” 

 

   

 

Conheça a opinião de Ondina Afonso, Diretora Executiva da 

PortugalFoods, que participou no painel "Oportunidades do 

H2020 para as empresas: Experiências e expetativas", 
integrado na Sessão de informação sobre Oportunidades de 

financiamento HORIZONTE 2020. Saiba mais. 

   

Roteiro de apresentação do livro "Inovação em Portugal 
Rural. Detetar, Medir e Valorizar." Última sessão: Lisboa-

13/10. Saiba mais. 

Horizonte 2020 - Investigar & Inovar em 2014-
2015 

  Grupo Focal da PEI-AGRI aponta pistas para I&I 

 
  

 
Saiba quais são os tópicos de Investigação & Inovação a 

que a União Europeia dá especial ênfase para a 
apresentação de propostas. 

Desafio Societal 2 (DS2) - “Segurança alimentar, agricultura 
e silvicultura sustentáveis, investigação marinha, marítima e 

de águas interiores e a bioeconomia”: 

Programa de Trabalhos (DS2) 2014-2015 (versão 
atualizada). 

  

O Grupo Focal da PEI-AGRI sobre Pastagens Permanentes 

publicou o relatório da sua primeira reunião que teve lugar 
em Frankfurt, na Alemanha, nos dias 26 e 27 de junho de 

2014. O relatório fornece uma visão geral da reunião: foram 
identificadas questões de gestão relacionadas com a 

rentabilidade e sustentabilidade das pastagens 

permanentes, principais problemas ou oportunidades e 
possíveis abordagens e soluções técnicas para os enfrentar 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1124-sessao-de-informacao-sobre-oportunidades-de-financiamento-horizonte-2020
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1116-opiniao-num-minuto-sessao-de-informacao-sobre-horizonte-2020-ondina-afonso
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1078-roteiro-inovacao-em-portugal-rural
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf


 

Leia também o resumo em português. 
Tópicos de I&I para 2015 (DS2). 

Desafio Societal 5 (DS5) - "Ação climática, ambiente, 

eficiência de recursos e matérias-primas": 
Tópicos de I&I para 2015 (DS5). 

(existentes ou a procurar). 
Consulte o relatório do Grupo Focal sobre Pastagens 

Permanentes, assim como o resumo em português. 

  

 

  

 

 
 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                Visite a RRN em:      
Edição: RRN, 2014. 
Maria Custódia Correia – Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional 
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA Telef.: +351 218442200 

rederuralnacional@dgadr.pt – rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt – http://www.rederural.pt 

                                                        

  
 

http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FRede_PEI&item=Horizonte+2020_DS2_resumo_trad.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FRede_PEI&item=Topicos-Investigacao-2015_H2020-DS2_v4_30set.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FRede_PEI&item=Topicos-Investigacao-2015-DesafioSocietal5-H2020_30set.pdf&order=name&srt=yes
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/fg_permanent_grasland_1st_meeting_minutes_prepwork.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/fg_permanent_grasland_1st_meeting_minutes_prepwork.pdf
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FRede_PEI&item=Resultados_1reuniaoFocusGroup_Pastagenspermanentes.pdf&order=name&srt=yes
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
http://www.rederural.pt/index.php/pt/2014-03-13-12-15-42/folha-informativa-pei-agri
http://www.rederural.pt/
http://www.rederural.pt/
https://www.facebook.com/pages/Rede-Rural-Nacional/444105895706165
https://twitter.com/pt_rrnacional
http://prrn.proder.pt/

