
 

 

Rede PEI-AGRI: Em preparação o lançamento de dois novos grupos focais  

 

A Rede PEI-AGRI está a preparar o lançamento de mais dois grupos focais (água na exploração agrícola e 
empreendedorismo). São grupos temporários, constituídos por especialistas selecionados que se focam num tema 
específico, partilhando conhecimento e experiência. São formados por iniciativa da DG AGRI - Comissão Europeia, 
através do Serviço de Apoio da Rede PEI-AGRI. Saiba mais.  
  

 

  

Opinião num minuto - Manuel Chaveiro 
Soares 

  Opinião num minuto - Artur Cristóvão 

 

  

 

Conheça a opinião do Professor Manuel Chaveiro Soares 
sobre a importância da troca de experiências e partilha de 
conhecimentos em encontros internacionais. Saiba mais.  

  

Conheça a opinião do Professor Artur Cristóvão 
sobre a importância da transferência de 
conhecimento na promoção da inovação no setor 

agrícola. Saiba mais. 

  

Projeto Pro-AKIS promoveu seminário na 
UTAD 

  Calculadora de carbono - Terra Premium 

 

  

 

A Professora Lívia Madureira num breve artigo explica o 
projeto europeu PRO-AKIS “Perspetivas para o Apoio aos 
Agricultores: Serviços de Aconselhamento nos AKIS 
europeus”, apresentado neste seminário. Saiba mais. 

  

Referindo "Não se esqueça que só gerimos o que 
medimos!", a Terra Premium apresenta uma 
calculadora que mede a  pegada de carbono do 
processo industrial do vinho, útil para agricultores, 
adegas e empresas de distribuição. Saiba mais.  
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http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1333-calculadora-de-carbono-terra-premium


  

 

  Floresta de Mação é exemplo de inovação   Notícias da Rede da PEI-AGRI 

 

  

 

 A Zona de Intervenção Florestal (ZIF) de Mação é 
mostrada como exemplo de inovação na última brochura 
da PEI-AGRI sobre a multifuncionalidade da floresta. 
Descarregue.  

  
Leia a Folha Informativa n.º 18, do Serviço de Apoio à 
Rede da PEI-AGRI: inglês / francês. 

 

 

 

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.  
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