
 

 Folha Informativa n.º 23 - maio 2016 
Suspensão da apresentação de iniciativas na Bolsa de Iniciativas/Grupos Operacionais: 13 de maio 

 

Relembra-se que: 
Foi publicada a Portaria n.º 123/2016 que procede à suspensão da apresentação de iniciativas na Bolsa de Iniciativas, 
prevista nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º da Portaria n.º 324/2015, de 1 de outubro, e à primeira alteração à Portaria n.º 402/2015, 
de 9 de novembro, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 1.1, «Grupos Operacionais», da medida n.º 1, 
«Inovação», integrada na área n.º 1, «Inovação e Conhecimento», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 
abreviadamente designado por PDR 202 0. Data limite para submissão de iniciativas: 13 de maio (inclusive).  
Saiba mais. 

  

 
  

  

Dia do Agricultor será dedicado às culturas arvenses 

 

  

As culturas arvenses tiveram desde sempre um papel relevante nos sistemas de 
agricultura de Portugal. Contudo, a substituição que se tem registado nas últimas 
décadas das áreas ocupadas por arvenses de sequeiro por prados e pastagens 
permanentes pobres está a colocar novos desafios a este setor, que se encontra numa 
situação de forte dependência externa e procura estrategicamente caminhar no sentido 
do auto-aprovisionamento.  
Para chamar a atenção sobre estas questões e refletir sobre o papel da investigação 
agrária na intensificação sustentável dos sistemas de produção de culturas arvenses, o 
Dia do Agricultor será dedicado a este tema, num encontro que terá lugar em Elvas, no 
próximo dia 23 de maio e contará com o apoio da Rede Rural Nacional. 
Aceda ao Programa. 

  

Participantes procuram-se para workshop da PEI-AGRI sobre «Novas cadeias de valor das florestas multifuncionais" – 
inscrições até 13 de maio 

 

  

Possui experiência relevante ou tem ideias sobre formas inovadoras para acrescentar 
valor económico aos produtos ou serviços florestais?  
Se assim for, a Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade 
Agrícolas (PEI-AGRI) gostaria de o ouvir num workshop que se encontra a organizar na 
Áustria, em novembro de 2016, com o objetivo de apresentar exemplos de cadeias 
inovadoras que valorizem recursos florestais com elevado potencial, mas ainda 
subutilizados (ex: produtos silvestres, resina e derivados, fibras têxteis, serviços de lazer, 
etc.). 
Saiba mais. 

   

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/2019-publicada-portaria-que-procede-a-suspensao-da-apresentacao-de-iniciativas-na-bolsa-de-iniciativas
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2016&item=23MAIO_Dia_Agricultor_2016.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/2012-workshop-da-pei-agri-sobre-novas-cadeias-de-valor-das-florestas-multifuncionais
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
http://proderam2020.madeira.gov.pt/
https://www.portugal2020.pt/


 

Barrancos recebeu um encontro sobre o declínio do montado 

Este encontro, organizado pelo Departamento de Conservação da Natureza e 
Florestas do Alentejo, pela Câmara Municipal de Barrancos e pela Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva no âmbito da atividade do 
Núcleo Regional de Combate à Desertificação do Alentejo (NRCD do Alentejo) 
teve como objetivo fazer uma abordagem às problemáticas do declínio dos 
montados, da degradação da terra e da desertificação nos contextos 
edafoclimático e socioeconómico da região, bem como um enfoque especial 
nas boas práticas de gestão em montados de azinho. 
Saber mais. 

  

 

  

Banco Português de Germoplasma Vegetal, conservar e valorizar no presente para garantir no futuro 

 

  

No âmbito das atividades da Rede Rural Nacional, técnicas da Equipa Técnica de 
Animação Central da RRN integraram uma visita técnica ao Banco Português de 
Germoplasma Vegetal, localizado em Braga. Este Banco, que se integra no INIAV – 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária iniciou as suas atividades em 
1977, acolhe coleções representativas de germoplasma dos mais importantes recursos 
agrícolas de Portugal Continental e Regiões Autónomas, procurando-se assim preservar, 
conservar e valorizar os recursos genéticos vegetais. 
Saiba mais. 

   

Investigadores desenvolvem variedades de leguminosas-grão em Elvas 

O INIAV organizou na Quinta da Comenda, em Elvas, uma jornada sobre “Benefícios das 
Leguminosas-Grão na Agricultura”, onde reuniu cerca de 50 agricultores, técnicos e 
investigadores, que tiveram a oportunidade de trocar experiências e conhecimento 
durante a visita aos campos de ensaio de novas variedades de diferentes espécies de 
leguminosas-grão. Na jornada, foram apresentadas diversas variedades e foi abordada a 
problemática da rotação e a importância das leguminosas-grão para o sistema 
agroecológico. 
Saiba mais. 

  

 

  

Sessão AgroIn - Gerir para a eficiência 

 

  

No passado dia 12 de abril, realizou-se no Centro de Congressos do Estoril a sessão 
“AgroIn - Gerir para a eficiência”, organizada pela Vida Rural, onde foram discutidos 
temas como sustentabilidade e formas eficientes e inovadoras de abordar a gestão dos 
recursos biológicos, do solo, da água, da energia na produção agrícola e florestal.  
Saiba mais acedendo ao relatório elaborado por técnicos da DGADR que participaram 
neste evento. 

   

Workshop PEI-AGRI  sobre “Grupos Operacionais: primeiras experiências” 

Promovido pelo Service Point da PEI-AGRI, em colaboração com o Ministério da Agricultura 
e a Rede Rural de Itália e outras entidades, realizou-se nos dias 20 e 21 de abril de 2016em 
Legnaro, Itália um workshop dedicado à troca de informação e aquisição de novas 
aprendizagens com base nas experiências de funcionamento dos primeiros Grupos 
Operacionais (Alemanha, Áustria e França).  
No workshop foi também apresentado um ponto de situação sobre a implementação e a 
criação de Grupos Operacionais nos diferentes estados-membros, 
Nota de participação da RRN. 
Saber mais. 

  

 

  
 
 
 

http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2016&item=2016_05_declinio_montado1.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2016&item=Os+Recursos+Gen%C3%A9ticos+Vegetais_8+maio+com+altera%C3%A7%C3%B5es_1_logo.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2016&item=elvas-3.pdf&order=name&srt=yes
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/destaques/Relatorio_Agro_In.pdf
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2016&item=Nota_Workshop-primeirosGruposOperacionais.pdf&order=name&srt=yes
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-workshop-operational-groups-first-experiences


Grupos Focais da PEI-AGRI identificam necessidades de inovação em múltiplas áreas temáticas 

 

  

A Parceria Europeia de Inovação para a Sustentabilidade promoveu até agora a 
constituição de 20 Grupos Focais, dos quais 13 já produziram o respetivo relatório final, 
estando os restantes grupos ainda em funcionamento.  
Descarregue o relatório final do GF sobre Superfícies de Interesse Ecológico (EN).  
Saiba mais no site da PEI-AGRI. 
Aceda a alguns destes documentos resumidos e traduzidos para PT pela RRN.  

   

As suas fotos na Revista Agrinnovation 

 

  

Este é o convite da PEI-AGRI para o envio de fotografias sobre os temas da agricultura, 
floresta, trabalho em rede, desenvolvimento rural, bioeconomia, clima a publicar na 
revista anual da PEI-AGRI “Agrinnovation”, revista sobre inovações na agricultura e na 
silvicultura.  
Caso esteja interessado, consulte as condições. 

  

Oportunidades de Financiamento da Inovação na Agricultura, Alimentação e Silvicultura 

Apoiar a procura de financiamento para projetos sobre inovação na agricultura, 
alimentação e silvicultura é o objetivo da brochura editada pela PEI-AGRI. Nela são dadas 
informações específicas de financiamento aos projetos “o quê, como e onde”, nos 
diversos programas comunitários. 
Consulte a brochura. 

  

 

  

SmartAgriFor – Centro de Excelência no setor agroalimentar e florestal 

Título: Colaboração para desenvolver um plano de negócios para um Centro de Excelência 
no setor agroalimentar e florestal 
Tema: Agricultura e Agro-indústria 
Parceiros: FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia (coordenador), Universidade de 
Wageningen (Holanda), Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek - DLO Research 
Center (Holanda), Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., 
Universidade de Aveiro, Universidade Católica Portuguesa, Universidade de Coimbra, 
Universidade de Évora, Universidade de Lisboa, Universidade do Minho, Universidade do 
Porto, Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Programa: Horizonte 2020 – Ação Teaming 
Custo total: 500.000 €  
Síntese: Criação de um Centro de Excelência em Portugal, através do estabelecimento de 
uma parceria com instituições europeias de referência, que permitirá alavancar a 
investigação e a inovação no setor agroalimentar e florestal em estreita ligação às 
empresas. 

  

 

Saiba mais:  O projeto foi apresentado no workshop “Setting a unique Portugal - Wageningen Research Agenda for 
Innovation and Sustainability”, realizado no dia 4 de março de 2016, no Porto : Veja os vídeos. 

  

Participação dos membros 

Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse para os agentes dos territórios rurais. Envie o seu contributo, envie a sua folha 
informativa: Contacte a RRN. 
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http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-areas_final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-groups
http://www.rederural.pt/index.php/pt/2014-03-13-12-15-42/focus-group-da-eip-agri
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/your-pictures-agrinnovation-magazine
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-eu-funding-opportunities-related-innovation-agriculture-food-and-forestry
https://www.youtube.com/watch
mailto:rederuralnacional@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

