
 

 

 

 

 

AGRO I&DT - Espaço dedicado à inovação e à transferência de conhecimento 

  

 A Rede Inovar e a Rede Rural Nacional organizam o Espaço AGRO I&DT, na feira Portugal Agro 2014, 
dedicado à inovação e à transferência de conhecimento. Saiba mais. 
  

 
  

Newsletter da PEI-AGRI - Novembro  
 

  
Workshop “Vinho de baixo carbono” 

 

 

  

 

Responder à questão: "Que rede social mais 
utiliza?", projetos inovadores e inspiradores, 
notícias diversas. Saiba mais.  

 
  

Apresentação dos resultados do projeto 
"Vinho de baixo carbono" (medida 4.1 
Cooperação para a Inovação) – 27 de 
novembro de 2014, Instituto Superior de 
Agronomia, Lisboa. Saiba mais.  

  

Horizonte 2020   Newsletter da REDR - Novembro 

 
  

 

Sessão de informação em Bruxelas, 21 de 
novembro. Transmitida através da Internet. Saiba 
mais.     

Novo guia: "Funding opportunities under Horizon 
2020 - Calls 2015".    Dois novos filmes de 
animação: Horizon 2020 video - How to 
apply? ; Horizon 2020 video - General overview 

  

"Grupos Operacionais e os PDR", "Rentabilizar 
culturas proteaginosas", "Biossegurança": A 
DG AGRI organiza diversos workshops sobre 
inovação. Saiba mais na newsletter da Rede 
Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR). 

 

   

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1191-agro-i-dt-espaco-dedicado-a-inovacao-e-a-transferencia-de-conhecimento
http://us7.campaign-archive2.com/?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=329b17ceeb&e=cec335a5cc
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1180-workshop-vinho-de-baixo-carbono
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1172-info-day-horizonte-2020-desafio-societal-2-abertura-de-candidaturas-para-2015
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1172-info-day-horizonte-2020-desafio-societal-2-abertura-de-candidaturas-para-2015
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/fact_sheet_horizon_2020_2015_web_2.pdf
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/fact_sheet_horizon_2020_2015_web_2.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-how-apply
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-how-apply
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-general-overview
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1205-newsletter-de-novembro-enrd


  

 

Empresas inovadoras premiadas   Novos documentos disponíveis 

 

  

 

Quatro empresas aderentes ao “Portugal Sou 
Eu”, galardoadas na categoria Produto & 
Inovação, na 5ª edição do Food & Nutrition 
Awards. Saiba mais. 

Empresa portuguesa ganha prémio SIAL 
Innovation 2014, na categoria frutas e produtos 
hortícolas. Saiba mais.  

  

Conclusões da conferência “Estratégias de 
especialização inteligente: implementação de 
parcerias europeias”, 18 de junho de 2014, em 
Bruxelas. Saiba mais. 

Relatório do 1º workshop do Projeto 
AGFORWARD - 24 Julho 2014, Coruche. 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   Visite a RRN em:      PEI-AGRI:     Horizonte 

2020     

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/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1165-quatro-empresas-aderentes-ao-portugal-sou-eu-galardoadas-na-categoria-produto-inovacao-na-5-edicao-do-food-nutrition-awards
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1136-empresa-portuguesa-ganha-premio-sial-innovation-2014-na-categoria-frutas-e-produtos-horticolas
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1132-conclusoes-da-conferencia-estrategias-de-especializacao-inteligente-implementacao-de-parcerias-europeias
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1209-relatorio-do-1-workshop-do-projeto-agforward
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1209-relatorio-do-1-workshop-do-projeto-agforward
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://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://prrn.proder.pt/

