
 

 

Workshop de Redes de Inovação na Estónia 

 

O objetivo deste workshop foi obter mais informação sobre o papel das unidades de apoio das redes rurais 
nacionais de todos os EM, relativo à implementação da PEI-AGRI, saber como estão organizadas, qual o seu papel 
e quais as atividades nesse sentido previstas nos seus planos de ação. Ainda a troca de experiências e discussão, 
como forma de as diferentes redes rurais poderem aproveitar esse conhecimento para a melhoria da sua atuação. 
Saiba mais.  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

VIII Encontro Regional de Apicultura   
Notícias da Parceria Portuguesa para o 
Solo 

 

  

 

Estratégia comercial, apoio ao investimento, organização da 
produção, inovação, segurança, rotulagem, alimentação, 
sanidade: temas que os profissionais do setor debateram no dia 
27 de outubro, em Faro. Saiba mais. 

Notícia elaborada pelo Ponto Focal Regional da RRN - DRAP 
Algarve. 

  

Foi editada a 2.ª Folha Informativa da Parceria 
Portuguesa para o Solo. No caso de a querer receber, 
basta enviar um e-mail para parceriaptsolo@dgadr.pt. 
Esta Parceria pretende desenvolver a consciência sobre 
a importância do solo e contribuir para o 
desenvolvimento de capacidades técnico-científicas 
nesta temática. Saiba mais. 

      

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1755-workshop-de-redes-de-inovacao-na-estonia
http://www.rederural.pt/index.php/pt/noticias/78-noticias/1740-viii-encontro-regional-de-apicultura-algarve
http://parceriaptsolo.dgadr.pt/recursos/folha-informativa
mailto:parceriaptsolo@dgadr.pt
http://parceriaptsolo.dgadr.pt/
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
http://www.sra.pt/proderam/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://www.gppq.fct.pt/h2020/


 

H2020: Publicados Programas de Trabalho 
2016/17 

  Notícias da Rede da PEI-AGRI 

 

  

 

Foram publicados os Programas de Trabalhos 2016-2017 do 
Programa Horizonte 2020 com os tópicos a concurso no Desafio 
Societal 2 - "Segurança alimentar, agricultura sustentável, 
investigação marinha e marítima e bioeconomia” e na temática 
da “Biotecnologia” do Programa NMBP. Saiba mais. 

  
Leia a Folha Informativa n.º 26/outubro 2015, do Serviço 
de Apoio à Rede da PEI-AGRI (inglês / francês). 

 Cooperação para a inovação no Figo-da-Índia: fruto desidratado 

Tema Agricultura e Agro-indústria 

   

Parceria 

INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.; 
Universidade do Algarve; CEVRM - Centro Excelência Valorização 
Recursos Mediterrânicos; Doces Candeias; Paulo Jorge Tecedeiro 
Ramos 

Grau de 
Inovação 

Ecótipos portugueses de figueira-da-índia plantas com aptidão para 
a produção de fruto com boas características organoléticas e 
plantas com conteúdo elevado de sementes para a extração de 
óleo. 

Programa PRODER, Medida 4.1 Cooperação para a Inovação 

Fonte 
Catálogo de Projectos - Medida 4.1 PRODER "Cooperação para a 
Inovação" AGRO I&DT - Portugal AGRO (projeto n.º 7) 

 

 

 

 

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.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1726-publicacao-dos-programas-de-trabalho-2016-17-ds-2-bioeconomia-biotecnologia-eventos-relevantes-em-bruxelas
http://us7.campaign-archive2.com/?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=a09ab30a97
http://us7.campaign-archive2.com/?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=cd7f1930d9
http://issuu.com/inovisa/docs/cat__logo_projectos_brokerage_b2b_a
http://issuu.com/inovisa/docs/cat__logo_projectos_brokerage_b2b_a
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

