
 

 

Sessão de informação sobre oportunidades de financiamento no âmbito da iniciativa Bio-Based 
Industries Joint Undertaking 

 

O Gabinete de Promoção do 7.º Programa-Quadro de I&DT (GPPQ) vai organizar na tarde do próximo dia 16 
Setembro, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, uma sessão de informação para divulgação das 
oportunidades de financiamento no âmbito da iniciativa Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) em 2015, 
mais concretamente no que respeita à "call" H2020-BBI-PPP-2015-2, que irá ser publicada brevemente.  
A BBI JU é uma parceria público-privada estabelecida entre a Comissão Europeia e o Bio-based Industries 
Consortium (BIC). Tem como objetivo reunir todas as partes interessadas, tendo em vista o estabelecimento de 
indústrias de base biológica inovadoras e competitivas na Europa que substituam a necessidade de combustíveis 
fósseis e que tenham um forte impacte no desenvolvimento rural. Saiba mais. 

 

    
    

 

  
 

 

  

David Crespo e as pastagens permanentes   
Plataforma aumenta o rendimento dos 
produtores 

 

  

 

A Rede PEI-AGRI inspira-nos com o caso de David 
Crespo, agricultor e investigador português que 
participa num Focus Group da PEI sobre a rentabilidade 
das pastagens permanentes e que acredita que estas 
são um recurso notável que pode melhorar 
significativamente a produção animal. Saiba mais. 

  

Um caso espanhol que a Rede PEI-AGRI apresenta: o 
portal Naranjasyfrutas.com, ao aproximar produtores e 
compradores, promove a compra direta de frutas e, em 
consequência, permite uma comercialização rápida dos 
produtos que assim mantêm as condições de qualidade 
que o mercado exige. Saiba mais. 

http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4012
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-passion-permanent-pasture
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-web-platform-generates-higher-income-producers
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://www.gppq.fct.pt/h2020/


 

      

Castanha em destaque no norte do País   Publicações da Rede da PEI-AGRI 

 

  

 

Vila Pouca de Aguiar e Valpaços acolhem em 9-12 de 
setembro o I Simpósio Nacional da Castanha, o VI 
Encontro Europeu da Castanha e o I Castanha Logística 
Europeia. A investigação poderá ajudar o setor a 
enfrentar novos desafios. Saiba mais.  

  

 Consulte no sítio da PEI-AGRI (em inglês) a página 
Publicações, onde pode encontrar as publicações 
produzidas no âmbito da atividade da Rede da PEI-AGRI. 
Aqui. 

 4 BIO INOVA: processos inovadores de conservação de produtos biológicos 

Título 
Transformação e Desenvolvimento de Produtos 
Biológicos 

 

Tema Agricultura e Agro-indústria 

Promotor 4 BIO INOVA 

Local Cantanhede; Centro 

Programa PRODER 

Medida 1.1 Inovação e Desenvolvimento empresarial 

Custo total 333 217 € 

Síntese 

O projeto é promovido pela 4 BIO INOVA, 
empresa com uma grande experiência na 
produção de produtos biológicos em fresco e 
transformados. 
Este projeto insere-se no processo de 
verticalização da produção biológica associada à 
utilização de processos inovadores de 
conservação de produtos biológicos. 

Saiba mais 
Projetos Relevantes - Base de dados 
nacional (pág.2) 

 

 

 

 

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: Rede Rural Nacional, 2015. 
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA Telef.: +351 218442200 
rederuralnacional@dgadr.pt – rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt – http://www.rederural.pt 

                                                                          
 

http://www.eurochestnut.com/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications
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

