
 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de financiamento HORIZONTE 2020 
 

 

A sessão de informação, a realizar a 30 de setembro, em Oeiras, divulgará as oportunidades de financiamento que este 
programa comunitário de apoio à investigação e inovação oferece aos agricultores e às empresas do setor agrícola, 

agroalimentar e florestal para melhorarem os seus níveis de produtividade e sustentabilidade. Saiba mais. 

  

 

Consulta Pública do Relatório Ambiental   Horizonte 2020  

    

 

 

O Gabinete de Planeamento e Políticas está a submeter a 
consulta pública o Relatório Ambiental relativo ao PDR 
2020 juntamente com o projeto deste programa. Os 
contributos devem ser remetidos até ao próximo dia 2 de 
setembro. Saiba mais. 

  

 

Divulgados tópicos de I&I a concurso em 2015. Saiba 
mais. 

Abertas candidaturas para 2015. Saiba mais.  

 

  

4 novos Grupos Focais   Revista Ciência e Técnica Vitivinícola 
 

 

  

 

Foram identificados na Parceria Europeia de Inovação 
para a competitividade e a sustentabilidade da 
agricultura (PEI AGRI) e da silvicultura quatro novos 
Grupos Focais. De salientar que nestes Grupos Focais 
encontram-se três representantes portugueses. Saiba 
mais. 

  

A revista Ciência e Técnica Vitivinícola (Journal of 
Viticulture and Enology), editada semestralmente pelo 
INIAV, é o principal vetor de divulgação da investigação 
em viticultura e enologia efetuada em Portugal. Saiba 
mais. 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1052-oportunidades-de-financiamento-horizonte-2020-sessao-de-informacao
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1049-consulta-publica-do-relatorio-ambiental-pdr-2020
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1041-horizonte-2020-oportunidades-de-financiamento
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1041-horizonte-2020-oportunidades-de-financiamento
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1031-horizonte-2020-aberto-periodo-de-candidaturas-para-2015
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1030-focus-grupo-da-parceria-europeia-de-inovacao-tarefas-e-membros
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1030-focus-grupo-da-parceria-europeia-de-inovacao-tarefas-e-membros
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1053-revista-ciencia-e-tecnica-vitivinicola
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1053-revista-ciencia-e-tecnica-vitivinicola


  

 

  

Cooperação Portugal-Espanha    Projeto AGFORWARD 

 

  

 

Portugal e Espanha assinaram um acordo de cooperação 
de longo prazo nos domínios da investigação, 
experimentação e formação avançada de recursos 
humanos. Saiba mais. 

  
Está disponível a informação relativa ao 1.º Workshop/ 
Shareshop do projeto, realizado no passado dia 24 de 
julho, em Coruche. Saiba mais. 

 

 

 

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, 2014. 
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/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1050-assinatura-de-memorando-de-entendimento-entre-o-ministerio-da-agricultura-e-do-mar-e-o-ministerio-da-economia-e-competitividade-de-espanha
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1032-resultados-do-1-workshop-shareshop-do-projeto-agforward
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/
https://www.facebook.com/pages/Rede-Rural-Nacional/444105895706165
https://twitter.com/pt_rrnacional

