
 

 

 

 

 

 

Seminário “Grupos Operacionais - Inovação da Agricultura” 

 

A Rede Rural Nacional vai estar presente na 52.ª Feira Nacional de Agricultura / 62.ª Feira do Ribatejo. 
Neste âmbito, a RRN encontra-se a organizar um seminário dedicado ao tema “Grupos Operacionais - Inovação na 
Agricultura”, na manhã do dia 9 de junho, no CNEMA, em Santarém. Da parte da tarde, com a colaboração da Rede 
Inovar/INOVISA, irá decorrer uma sessão em moldes B2B (conversas para aproximação da ciência e tecnologia às 
empresas e ao agricultor) no stand da Rede Rural Nacional, onde estará patente uma mostra de produtos da 
Medida 4.1 do PRODER - Cooperação para a Inovação. Saiba mais. 
  

  

Horizonte 2020 - Sessão de divulgação sobre as 
Parcerias Europeias de Inovação (EIPs) - 28 de maio  

   Notícias da Rede da PEI-AGRI 

 

   

 

O Gabinete de Promoção no Programa Quadro de I&I 
(GPPQ), responsável em Portugal pelo suporte ao 
Horizonte 2020, organiza este evento, no dia 28 de 
Maio, em Lisboa. Saiba mais. 

   
Leia a Folha Informativa n.º 21, do Serviço de Apoio à 
Rede da PEI-AGRI (inglês / francês). 

  

I&D na Fileira do Arroz - Reunião de divulgação    Inovação na Quinta Pedagógica (Madeira) 

 

  

 

Saiba mais sobre a reunião de divulgação de atividade 
científica «Investigação & Desenvolvimento na fileira 
do arroz», que se realizou a 10 de abril, na empresa 
Ernesto Morgado, S.A., no âmbito do Projeto Best Rice 
4 Life. Veja os vídeos. 

  

Os produtos inovadores da Quinta Pedagógica dos 
Prazeres ganham prémios. Vinagres, licores, doces e 
outros produtos, assentes em métodos de 
produção genuínos e tradicionais. Saiba mais.  

 

  

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1468-seminario-grupos-operacionais-inovacao-da-agricultura
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1460-horizon-2020-sessao-de-divulgacao-sobre-as-parcerias-europeias-de-inovacao-eips
http://us7.campaign-archive1.com/?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=ac32c1c547
http://us7.campaign-archive1.com/?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=47bfc473f2
http://www.rederural.pt/index.php/pt/noticias/78-noticias/1482-reuniao-de-divulgacao-fileira-do-arroz
http://www.sra.pt/dica/index.php?option=com_content&view=article&id=1052:os-produtos-inovadores-da-quinta-pedagogica-dos-prazeres-ganham-premios&catid=215:novos-produtos&Itemid=555
http://www.rederural.pt/index.php/pt/noticias/79-destaques/1468-seminario-grupos-operacionais-inovacao-da-agricultura


 

 

 

 

 
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.  
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