
 

 

Aberto convite para 3 novos Grupos Focais da PEI-AGRI - até 7 de setembro 

 

 Foi lançado convite para 3 novos Grupos Focais da PEI-AGRI e os tópicos a serem cobertos são: 

 FG16 Sistemas mistos de agricultura – produção animal e culturas produtoras de rendimento 
 FG17 Emissões da produção animal 
 FG18 Benchmarking de explorações agrícolas com elevada produtividade e sustentabilidade 

As candidaturas devem ser apresentadas até 7 de setembro de 2015. Saiba mais.  

 

    
    

 

  
 

 

  

Balcão 2020: Candidaturas abertas  
 

  
Notícias da Rede da PEI-AGRI 

 

 

  

 

Visite a página do Balcão 2020 e conheça os concursos 
a decorrer para incentivos e apoios à Investigação & 
Desenvolvimento Tecnológico, Inovação, Transferência 
de Conhecimento, entre outros: AQUI. 

   

O Projeto Winetwork (H2020), em que Portugal é 
parceiro, foi destacado pela Rede PEI-AGRI. Este 
projeto pretende criar uma rede de transferência de 
conhecimento com o intuito de reduzir a incidência das 
duas principais doenças da vinha. Leia esta e outras 
notícias na newsletter da PEI-AGRI EN/FR. 

  

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1559-aberto-convite-para-3-novos-grupos-focais-da-pei-agri
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto
http://eepurl.com/bszp2H
http://eepurl.com/bsy-gT
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://www.gppq.fct.pt/h2020/


 

 

Subgrupo Inovação: A RRN esteve presente   
Encontro de Redes Rurais: A RRN esteve 
presente 

 

  

 

A RRN esteve presente na 2.ª reunião do Subgrupo 
Permanente de Inovação, que decorreu em Bruxelas, 
no dia 23 de junho. Este subgrupo foi constituído junto 
da Assembleia das Redes Rurais dos Estados-Membros 
para apoiar a Rede PEI-AGRI na prossecução dos seus 
objetivos. Saiba mais. 

  

Durante o 2.º encontro europeu de Redes Rurais 
Nacionais 2014-2020, a RRN partilhou a sua experiência 
sobre as iniciativas que desenvolve para promover a 
inovação (apresentação AQUI). Este encontro realizou-
se em Jurmala, na Letónia, no mês de maio, tendo os 
trabalhos incidido sobre o arranque das Redes Rurais 
no período 2014-2020. Saiba mais. 

      

Abordagens participativas: Nova brochura 
PEI-AGRI 

  
Grupos Operacionais – Inovação na 
agricultura 

 

  

 

A iniciativa B2B da Rede Inovar e da RRN no Portugal 
AGRO e o Projeto FarmPath - Transições na Agricultura 
(Alentejo) são apresentadas como exemplos de 
metodologias participativas na nova brochura da PEI-
AGRI. Saiba mais.  

  

Descarregue AQUI as apresentações deste seminário 
que decorreu no passado dia 9 de junho, no âmbito da 
52.ª Feira Nacional de Agricultura. Leia também sobre 
este assunto na newsletter da Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural: AQUI. 

      

Agricultura: Pensar a longo prazo a 
investigação & inovação  

  
Produção biológica: Prioridades futuras para 
a investigação & inovação  

 

  

 

A Comissão Europeia organizou um seminário na EXPO 
Milão para lançar o debate sobre o futuro da 
investigação agrícola europeia e inovação até 2020 e 
mais além. Aceda às apresentações AQUI. Veja o vídeo 
AQUI. 

  

Na EXPO Milão, a Comissão Europeia organizou a 
conferência "A produção biológica, Investigação e 
Inovação: definição de prioridades para o futuro", que 
incluiu 5 sessões paralelas: produção vegetal, 
sementes, produção animal, transformação e partilha 
de conhecimento. Aceda às apresentações AQUI. 

  

 
    

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1548-pei-agri-2-reuniao-do-subgrupo-inovacao
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/uploaded-files/nrn2_pt_eip_correia.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/en/enrd.ec.europa.eu/en/en-rd-events-and-meetings/2nd-NRN-meeting-20150512
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1567-uma-abordagem-participativa-para-projetos-de-inovacao-nova-brochura-da-eip-agri
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1524-seminario-grupos-operacionais-inovacao-na-agricultura-apresentacoes-disponiveis
http://docs.enrd.eu/newsletter/201507/
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1556-workshop-rumo-a-uma-estrategia-de-longo-prazo-para-a-investigacao-agricola-europeu-e-da-inovacao-ate-2020-e-mais-alem
https://youtu.be/NX33B3S26qQ
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1562-conferencia-a-producao-biologica-investigacao-e-inovacao-definicao-de-prioridades-para-o-futuro-apresentacoes-disponiveis


 

 

 

Variedades e castas algarvias: Preservar e 
utilizar 

  A Rede Rural Nacional no YouTube 

 

  

 

A propósito de um Dia Aberto no Centro de 
Experimentação Agrária de Tavira, conheça o trabalho 
desenvolvido pela Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Algarve no âmbito da preservação de 
variedades de fruteiras tradicionais e de castas de 
videira autóctones. Leia no ficheiro PDF (345KB). 

  

No canal YouTube Rede Rural Nacional pode encontrar 
os últimos vídeos produzidos pela Rede. Veja, por 
exemplo, os vídeos do Best Rice 4 Life, um projeto que 
visa o desenvolvimento de um sistema global de 
qualidade do arroz, apoiado pela FCT, que junta o 
INIAV, a Ernesto Morgado S.A., o IICT e o COTArroz.  

  

Jovens lançam, nos Açores, projeto inovador no setor da hortofruticultura 

Título Easy Fruits & Salads, Lda 

 

Tema Agricultura e Agro-indústria 

Promotor 
Easy Fruits & Salads-Produção, Processamento e 
Comercialização de Produtos Hortofrutícolas, Lda. 

Local Ponta Delgada, Lagoa 

Programa PRORURAL 

Medida 

1.5 Modernização das explorações agrícolas; 1.2 
Instalação de Jovens Agricultores; 3.1 
Diversificação da Economia e Criação de Emprego 
em Meio Rural 

Custo total 656 598 € 

Síntese 

"Making life taste better" é o slogan da Easy Fruits 
& Salads Lda. que desenvolve um projeto inovador 
de produção, processamento e comercialização de 
produtos hortofrutícolas em fresco, lavados e 
embalados, prontos a consumir. 

Saiba mais 
Projetos Relevantes - Base de dados 
nacional (página 8) 

 

 

 

 

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, 2015. 
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%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=Noticia+visita+fruteiras+tradicionais.pdf&order=name&srt=yes
https://www.youtube.com/channel/UC2UYxZZYcKiXx5tboWg5bvg
http://www.rederural.pt/index.php/pt/?option=com_content&view=article&id=1482
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
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
https://www.youtube.com/channel/UC2UYxZZYcKiXx5tboWg5bvg

