
 

 
FRUIT LOGISTICA 2015: PORTUGAL é país parceiro 

 

Portugal é o país parceiro na edição deste ano da Fruit Logistica, uma importante feira internacional de frutas e produtos 
hortícolas, a decorrer em Berlim, entre 4 e 6 de Fevereiro de 2015. Esta participação é o resultado das estratégias de 
inovação que têm vindo a ser seguidas no setor, não só ao nível do produto e dos processos, mas também ao nível 
organizacional e de marketing. Saiba mais: FRUIT LOGISTICA 2015; PortugalFresh. 
  

 
  

Assembleia das Redes Rurais com Subgrupo 
sobre Inovação 

   Notícias da Rede da PEI-AGRI  

 

 

  

  

Um Subgrupo Permanente da Assembleia das Redes Rurais 
será dedicado à inovação para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas. Esta Assembleia reuniu pela 
primeira vez em 26 de janeiro, em Bruxelas. Foi criada 
pela decisão 2014/825/UE que estabeleceu a estrutura 
orgânica e as regras de funcionamento da Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural e da Rede da PEI-AGRI.  

 

  

Leia a Folha Informativa n.º 17, do Serviço de Apoio à Rede 
da PEI-AGRI: inglês / francês. 
 
Conheça a participação portuguesa nos Focus Grupos da 
PEI-AGRI (pdf). 

  

Inovação na fruticultura - Academia do Centro de 
Frutologia Compal 

  Agência Nacional de Inovação - Projetos inovadores 

 

  

 

Estimular a inovação na fruticultura nacional, levando 
os empreendedores do setor a ver o pomar e o negócio 
com outros olhos. Candidaturas abertas até 10 de Março. 
Saiba mais.  
Conheça a opinião de José Jordão (Centro de Frutologia). 

  

"A ANI assume-se como plataforma que dá corpo ao 
crescente alinhamento das políticas de I&D, Inovação e 
Empreendedorismo de base tecnológica, nas áreas da 
Ciência e da Economia." 
Consulte a base de dados de projetos inovadores apoiados 
através desta Agência.  

 

http://www.fruitlogistica.de/en/
https://www.facebook.com/PortugalFresh/timeline?filter=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0825&from=PT
http://us7.campaign-archive2.com/?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=1e8ac69b57&e=5dab5c9e70%20http://eepurl.com/bbb2LX
http://us7.campaign-archive1.com/?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=0f12502724
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede&item=Participa%C3%A7%C3%A3o+portuguesa+nos+Focus+Groups+da+PEI.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1305-academia-do-centro-de-frutologia-compal-desperta-fruticultores-para-inovacao-pelo-3-ano-consecutivo
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1297-opiniao-num-minuto-centro-frutolofia-da-compal-jose-jordao
http://projectos.adi.pt/


 

   

PDR2020 - Plano de abertura de candidaturas 2015   Investigação: Medronheiro 

 

  

 

 Aceder ao cronograma (pdf).   

A Universidade de Coimbra, em colaboração com um 
conjunto de entidades, tem vindo a desenvolver 
investigação sobre o medronheiro, procurando melhorar o 
desempenho desta espécie como planta cultivada. 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, 2015. 
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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/79-destaques/1264-pdr2020-plano-de-abertura-de-candidaturas-2015
http://www.redeinovar.pt/posts/80
http://www.redeinovar.pt/posts/80
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/

