
  

 

 

 

Folha Informativa n.º 21 - fevereiro / março 2016 

ATENÇÃO: Aberto convite para 2 novos Grupos Focais da PEI-AGRI – até 21 de março 2016 

 

Foi lançado o convite para a participação em 2 novos Grupos Focais da PEI-AGRI com os seguintes temas: 
FG 19: Reciclagem de nutrientes 
FG 20: Mobilização sustentável de biomassa florestal 

Cada Grupo Focal é constituído por 20 especialistas (agricultores, silvicultores, consultores, investigadores ou outros 
atores relevantes em cada um dos temas), que coletivamente devem partilhar conhecimentos e experiências práticas e 
definir prioridades para o conhecimento, assim como procurar soluções que respondam aos problemas identificados no 
tema do grupo. 

Os seus trabalhos devem ter início em maio/junho de 2016 e finalizar no prazo de um ano. 
As candidaturas para participação nestes Grupos Focais devem ser apresentadas até ao dia 21 de março de 2016 - 23:59h 
(Horário de Bruxelas). Saber mais. 
Infográfico sobre os Grupos Focais.  

c 

 
 c 

  

Sobre a 4ª Reunião do Subgrupo Permanente da Inovação da PEI-AGRI  

 

No passado dia 18 de fevereiro realizou-se a 4ª reunião do Subgrupo Permanente da 
Inovação, da Assembleia das Redes Rurais Europeias, que teve por objetivo debater 
como articular o trabalho entre a rede PEI-AGRI e as redes rurais, de que forma pode 
a rede PEI-AGRI apoiar melhor os Grupos Operacionais, como podem ser melhor 
utilizados os resultados dos Grupos Focais, como organizar o trabalho os subgrupos 
ao longo do ano. 
Na reunião a representante da Rede Rural Nacional apresentou a experiência 
de Portugal para potenciar a participação dos peritos portugueses nos Grupos Focais 
da PEI-AGRI, bem como para divulgar os seus resultados. Saiba mais.  

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-eip-agri-focus-groups
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1912-aberto-aviso-para-novos-focus-group-pei-agri
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_infographic_focus_groups_2015_portuguese.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/20160218-pres15-portugal_making_best_use_of_fg_outcomes_maria_centeno.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/20160218-pres15-portugal_making_best_use_of_fg_outcomes_maria_centeno.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/20160218-pres15-portugal_making_best_use_of_fg_outcomes_maria_centeno.pdf
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1916-4-reuniao-do-subgrupo-permanente-da-inovacao-para-a-produtividade-e-sustentabilidade-agricolas-pei-agri
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
http://proderam2020.madeira.gov.pt/
https://www.portugal2020.pt/


  

Atenção - Seminário da PEI-AGRI sobre “Revolução de Dados” – Prazo para inscrições de 15 a 22 de março de 2016 

 

A Comissão Europeia organiza um seminário sobre “Revolução de Dados: o 
surgimento de novos modelos de negócios no setor agroalimentar”, de 22 a 23 de 
junho de 2016, em Sofia, Bulgária. O seminário dirige-se especialmente a 
agricultores, silvicultores, consultores, investigadores, empresários e outros 
interessados nesta nova área de negócio, e tem por objetivos identificar e discutir 
modelos de negócios orientados a dados no setor agroalimentar, já existentes ou 
potenciais, as condições necessárias para a criação destes modelos de negócios e pôr 
em contacto/relacionar pessoas pa ra desenvolverem modelos de negócios nesta 
área. 
A organização apela à participação de atores que partilhem as suas experiências e 
ideias, procurando uma grande variedade de exemplos relativos a diferentes setores, 
fases da cadeia alimentar, regiões e dimensões das explorações agrícolas. A 
Comissão Europeia poderá apoiar os custos de participação dos selecionados. Saiba 
mais. 

   

 Como as Regiões Europeias vão apoiar os Grupos Operacionais PEI-AGRI 

 

Ponto da situação: Em dezembro de 2015 estavam aprovados 118 Programas de 
Desenvolvimento Rural (PDR), dos quais 94 (de 24 estados membros) incluíam 
medidas de apoio ao desenvolvimento de 3205 Grupos Operacionais.  Saiba mais. 

As primeiras experiências: Dia 21 e 22 de abril de 2016, no workshop da PEI-AGRI 
sobre “Grupos Operacionais: primeiras experiências”, a realizar em Legnaro, Itália, 
serão apresentadas e debatidas as experiências dos primeiros Grupos Operacionais 
(GO) em funcionamento. Este evento terá como objetivo trocar ideias e aprender 
com essas experiências, quer ao nível da criação dos GO como nas fases iniciais de 
implementação do projeto. 

Em Portugal: Os três PDR de Portugal (PDR 2020, PRODERAM 2020 e PRORUAL+) 
preveem apoiar 72 Grupos Operacionais, sendo 3 na RA Açores, 5 na RA Madeira e 
os restantes no Continente. Atualmente está a decorrer em Portugal Continental o 
período de apresentação de iniciativas na Bolsa de Iniciativas e na Região Autónoma 
dos Açores está aberto até dia 29 de abril o período de apresentação de pedidos de 
apoio à Submedida 16.1 - Criação e funcionamento de grupos operacionais da PEI 
para a produtividade e a sustentabilidade agrícolas do PRORURAL+. 

  

Portugal é exemplo na capitalização do trabalho dos Grupos Focais 

Duas iniciativas portuguesas mereceram destaque na edição de março de 2016 da 
folha informativa da PEI-AGRI, sendo apontadas como possíveis boas práticas para 
dar continuidade, em cada estado-membro, ao trabalho dos Grupos Focais da PEI-
AGRI (GF): 

 a reunião com os participantes portugueses nos GF, que a RRN promoveu 
em dezembro de 2015 para analisar como dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido nestes grupos (aceda ao documento de conclusões); 

 um grupo informal de agricultores (e, inicialmente, também uma empresa 
do setor) que, desde há cerca de 15 anos, em reuniões nas respetivas 
explorações conduzidas com o apoio de um professor universitário, tem 
vindo a trocar experiência e conhecimento sobre agricultura de conservação, 
testando na prática a aplicação deste conceito. O tema relaciona-se com o 
trabalho do GF sobre Matéria Orgânica nas regiões mediterrâneas, no qual 
participaram alguns dos agricultores deste grupo informal. 

Leia a notícia na Folha Informativa da PEI-AGRI (língua inglesa). 
 

   
 
 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/application-form-eip-agri-seminar-data-revolution
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/application-form-eip-agri-seminar-data-revolution
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eip-agri-rural-development-programmes-rdp
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-workshop-operational-groups-first-experiences
http://www.rederural.pt/index.php/pt/?option=com_content&view=article&id=1773&Itemid=682
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1902-aviso-medida-16-periodo-de-apresentacao-de-pedidos-de-apoio
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1902-aviso-medida-16-periodo-de-apresentacao-de-pedidos-de-apoio
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FProdutos_RRN&item=2015_90_CONCLUSOES_FG_PT.pdf&order=name&srt=yes
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/sharing-focus-group-results-portuguese-example


Investigação e Inovação - Novos documentos disponíveis em língua portuguesa  

Grupo Focal “Gestão Inovadora dos Circuitos 
Curtos Alimentares” 

 Síntese do Relatório Final do Grupo Focal 
Síntese elaborada pela DGADR-RRN. 
Grupo Focal da PEI-AGRI “Agricultura Biológica” 

 Brochura "Soluções inovadoras para os 
agricultores em Modo de Produção 
Biológica na UE - Otimizar as culturas 
arvenses" 

 Infográfico - Soluções inovadoras 
Documentos disponibilizados em língua portuguesa, 
resultado de uma colaboração da DGADR-RRN com 
o Serviço de Apoio da PEI-AGRI. 
Grupo Focal da PEI-AGRI “Gestão de práticas de 
proteção integrada para a supressão de doenças do 
solo” 

 Brochura "Práticas de Gestão Integrada de 
Pragas (GIP) para a supressão de doenças 
causadas por patogéneos do solo em 
vegetais e culturas agrícolas” 

 "Infográfico – Uma estratégia de saúde do 
solo e sua interação com o solo" 

Documentos disponibilizados em língua portuguesa, 
resultado de uma colaboração da Biobest Belgium 
NV e Biocant-Genomics Unit com o Serviço de Apoio 
da PEI-AGRI. 
Redes e iniciativas de Investigação e Inovação que 
ajudam a coordenar os esforços de investigação na 
UE 

 Brochura "Investigação & Inovação para 
além das fronteiras da UE - Encontrando o 
caminho através de Redes e de iniciativas de 
cooperação na agricultura e floresta"  

 Infográfico - ERA-NET 
Documentos disponibilizados em língua portuguesa, 
resultado de uma colaboração da DGADR-RRN com 
o Serviço de Apoio da PEI-AGRI.  

   

Opinião de Francisco Palma, participante no Grupo Focal "Superfícies de Interesse Ecológico" 

 

Este agricultor e dirigente associativo da Associação de Agricultores do Baixo 
Alentejo conta-nos o que o motivou a participar nos Grupos Focais da PEI-
AGRI: Mostrar a realidade portuguesa, perceber a realidade dos outros Estados-
Membros, qual a mais-valia para o setor. 
Veja o vídeo produzido pela Rede Rural Nacional. 

    

Opinião de Gottlieb Basch, participante no Grupo Focal "Teor de matéria orgânica do solo nas regiões mediterrânicas" 

 

O Professor Gottlieb Basch (Universidade de Évora), que participou no Grupo Focal 
da PEI-AGRI sobre "Teor de matéria orgânica do solo nas regiões mediterrânicas", dá 
a sua opinião sobre a mais-valia da participação neste grupo, as oportunidades que 
se oferecem à inovação no setor e, em particular, a vantagem da participação 
portuguesa nestas iniciativas. 
Leia o artigo para a rubrica da Rede Rural Nacional "Opinião num minuto". 

  
 

http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FPEI_novo&item=Sintese-RelatorioFG_CCA.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FPEI_novo&item=eip-agri_brochure_organic_farming_2014_PT_web.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FPEI_novo&item=eip-agri_brochure_organic_farming_2014_PT_web.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FPEI_novo&item=eip-agri_brochure_organic_farming_2014_PT_web.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FPEI_novo&item=eip-agri_brochure_organic_farming_2014_PT_web.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FPEI_novo&item=eip-agri_infographic_organic_farming_PT.png&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede&item=fact+sheet_Soil+borne+diseases_FINAL_PT.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede&item=fact+sheet_Soil+borne+diseases_FINAL_PT.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede&item=fact+sheet_Soil+borne+diseases_FINAL_PT.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede&item=fact+sheet_Soil+borne+diseases_FINAL_PT.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede&item=eip-agri_infographic_soil_health_2015_PT_FINAL.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede&item=eip-agri_infographic_soil_health_2015_PT_FINAL.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FPEI_novo&item=EIP-AGRI_Brochure_Research+%26+Innovation_2015_PT.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FPEI_novo&item=EIP-AGRI_Brochure_Research+%26+Innovation_2015_PT.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FPEI_novo&item=EIP-AGRI_Infographic_Research+%26+Innovation_2015_PT.png&order=name&srt=yes
https://youtu.be/bk0EaenXG6s
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1945-opiniao-num-minuto-professor-gottlieb-basch-participante-no-grupo-focal-da-pei-agri-teor-de-materia-organica-do-solo-nas-regioes-mediterranicas


Vitivinicultura. Frutos Secos. Dois importantes simpósios vão acontecer no Alentejo 

10º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo: Este evento internacional reúne 
entidades ligadas à investigação e à produção vitivinícola e vai realizar-se em Évora, 
no início de maio. Saiba mais. 
O Simpósio Nacional de Frutos Secos realizar-se-á no dia 30 de junho de 2016, em 
Ferreira do Alentejo. Saiba mais. 
Notícias elaboradas pelo Ponto Focal do Alentejo da Rede Rural Nacional. 

 

  Projeto Português ganha Prémio Europeu de “Gestão da Terra e do Solo 2015”  

Um projeto português com aplicação de práticas de agricultura de conservação 
venceu o Prémio de Gestão da Terra e do Solo 2015, atribuído pela Organização 
Europeia de Proprietários, com o apoio da Comissão Europeia e em associação com 
outras entidades. As práticas foram aplicadas na Herdade da Parreira, situada em 
Montemor-o-Novo (Alentejo), e a candidatura foi apresentada pela empresa 
Portalimpex, em parceria com Mário Carvalho, professor da Universidade de 
Évora. Para saber mais.  

 

 Resultados da conferência “Projetando o caminho: uma abordagem estratégica da UE para a investigação e inovação 
agrícola”  

A Comissão Europeia organizou de 26 a 28 de janeiro uma grande conferência para 
apresentar e discutir os principais elementos de uma estratégia da UE, a longo prazo, 
para a investigação e inovação agrícola e como esta poder ser implementada. Esta 
conferência, onde estiveram presentes cerca de 500 participantes (incluindo 
cientistas e investigadores, redes científicas relevantes, stakeholders, autoridades e 
organizações internacionais), encerrou um participado debate iniciado em junho de 
2015, em Milão. Saiba mais.  
Documento de Trabalho: "A strategic approach to EU agricultural research and 
innovation". 
Folheto sobre "A strategic approach to EU agricultural research and innovation". 

 

 Bulgária: Conferência Internacional sobre oportunidades para a Inovação na Agricultura no âmbito da PEI-AGRI – RRN 
apresentou experiência de Portugal 

A primeira Conferência Internacional sobre a implementação da Parceria Europeia 
para a Inovação (PEI-AGRI) na Bulgária e de debate sobre as oportunidades para a 
inovação agrícola no âmbito da PAC realizou-se no dia 25 de fevereiro de 2016. 
Na conferência foi apresentada a experiência de implementação da PEI-AGRI em 
Portugal e o apoio prestado pela Rede Rural Nacional, como contributo para a 
operacionalização da Rede PEI-AGRI e da medida de apoio à criação de Grupos 
Operacionais..  
Para exemplificar como se organiza e funciona um Grupo Operacional foi 
apresentado umvídeo sobre o projeto PROTOMATE, que se desenvolveu com um 
modelo idêntico ao dos Grupos Operacionais.  

 Instalação de exploração de floricultura: uma atividade florescente na região de Odeceixe 

Título: Produção no Âmbito da Floricultura 
Tema: Agricultura e Agro-indústria 
Promotor: Flora United Farm Lda. 
Programa: PRODER  
Medida: 1.1 Inovação e Desenvolvimento empresarial 
Custo total: 819.647 € 
Síntese: O Projeto consiste na produção de plantas de corte (proteas), em cerca de 
30 hectares, localizada em Odeceixe, concelho de Aljezur, destinada à exportação 
(Holanda). A Flora United Farms Lda. integra o grupo holandês Oudendijk Import que 
garante todo o escoamento da produção. O valor total do investimento é de 1,5 
milhões de euros. 

Saiba mais:  Veja o Vídeo 

  Consulte a Ficha da Base RRN de Projetos Relevantes 
 

 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1914-10-simposio-de-vitivinicultura-do-alentejo
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1915-simposio-nacional-de-frutos-secos-amendoeira-nogueira-e-pistacio
http://www.europeanlandowners.org/awards/soil-land-award
http://www.europeanlandowners.org/awards/soil-land-award
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1931-projecto-portugues-com-praticas-de-agricultura-de-conservacao-vence-premio-europeu
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1928-conferencia-designing-the-path-a-strategic-approach-to-ue-agricultural-research-and-innovation-resultados
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?action=display&doc_id=13292
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?action=display&doc_id=13292
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=13286
http://www.bioselena.com/en/news/view/282/
http://www.bioselena.com/public/files/news/282/files/126.pdf
http://www.bioselena.com/public/files/news/282/files/126.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5G1RlNaqMGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uw1WABUOau4
http://data.dgadr.pt/rrnprojetos/eu/proj.php?search_fd0=133


  

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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