
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonte 2020 – Ano 2015 

 

 Consulte (em língua inglesa) a brochura do Serviço de Apoio da PEI-AGRI, sobre as oportunidades de financiamento do 

programa Horizonte 2020, durante o ano de 2015. Saiba mais. 
  

 

  

Opinião num minuto - Luís Miguel Brito    Opinião num minuto - Ana Gomes 

 

   

 

Conheça a opinião do Professor Luís Miguel Brito, que 
participou no Focus Group da PEI-AGRI sobre Agricultura 
Biológica. Saiba mais. 

   
Conheça a opinião da Doutora Ana Catarina Gomes, 
que participou no Focus Group da PEI-AGRI sobre 
Recursos Genéticos. Saiba mais. 

  

Inovação agroalimentar discutida em Braga   
Norte: A Mulher na Agricultura & DR em 
debate 

 

  

 

A Plataforma Noroeste Global e uma proposta de plano de 
inovação no eixo agroalimentar foram apresentadas na sessão 
“Agricultura e Inovação na Região Norte”, no âmbito do 
seminário ‘’Agricultura na Região Norte - Reflexão por um novo 
modelo’’, promovido pelo IDARN, na AGRO 2015. Saiba mais.  

  

Promover e valorizar o papel da mulher na 
agricultura, facilitando, entre outros aspetos, a 
implementação de novos conceitos e ideias 
inovadoras e empreendedoras. Veja vídeo com 
testemunhos e saiba mais sobre a sessão. 

  

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/fact_sheet_horizon_2020_2015_web_2.pdf
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1415-opiniao-num-minuto-professor-luis-miguel-brito-escola-superior-agraria-de-ponte-de-lima
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1433-opiniao-num-minuto-doutora-ana-catarina-gomes-biocant-centro-de-inovacao-em-biotecnologia
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1421-inovacao-agroalimentar-discutida-na-agro-2015
http://elearning.drapn.mamaot.pt/diamulher/video/DRAPN-Final.mp4
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1432-encontro-a-mulher-na-agricultura-e-no-desenvolvimento-rural-sustentavel


Prémio Empreendedorismo e Inovação 2015   Estratégia de Investigação e Inovação 

 

  

 

A RRN integra o júri de um concurso que promove a inovação e 
o empreendedorismo na agricultura, agro-indústria, floresta e 
mar. A iniciativa inclui um ciclo de seminários que começa já a 
17 de abril. Saiba mais. 

  

Política de inovação, eixos estratégicos, centros de 
competência, clusters… Saiba mais no documento 
estratégico do Ministério da Agricultura e do Mar 
“Estratégia Para a Investigação e Inovação 
Agroalimentar e Florestal”.  

  

II Congresso Internacional InovCluster   Variedades regionais de figueiras  

 

  

 

Realizou-se, no dia 27 de março, o II Congresso Internacional 
InovCluster em Castelo Branco. Aceda ao comunicado de 
imprensa. 

  

Consulte o folheto de caracterização de variedades 
regionais de figueiras produzido pelo INIAV com o 
apoio do PRODER. Disponíveis também os folhetos 
relativos a pereiras e macieiras. Saiba mais. 

  

O que é um Focus Group da PEI-AGRI?   
Focus Group Antibióticos & Suínos – 
Conclusões 

 

  

 

Perceba o que é um Focus Group (FG) numa brochura 
elaborada pelo Serviço de Apoio da PEI-AGRI, em língua inglesa, 
e descarregue o infográfico em português. Consulte aqui. Siga 
ainda este link para saber mais sobre os FG no site da RRN. 

  

Leia o sumário executivo do relatório final dos 
trabalhos do Focus Group “Produção Animal - 
Redução do uso de antibióticos na suinicultura”. 
Consulte aqui a versão em língua portuguesa. Saiba 
mais sobre este FG. 

      

A RRN esteve presente no Subgrupo Inovação   Notícias da Rede da PEI-AGRI 

 

  

 

A RRN esteve presente na 1.ª reunião do Subgrupo Permanente 
de Inovação, que decorreu em Bruxelas, no dia 10 de março. 
Este subgrupo (SG) foi constituído junto da Assembleia das 
Redes Rurais, para apoiar a rede PEI na prossecução dos seus 
objetivos. Consulte a nota da participação da RRN. Saiba mais 
sobre o SG de Inovação: site da PEI-AGRI e apresentação sobre 
o SG. 

  

Consulte aqui o Plano de Atividades 2015 do Serviço 
de Apoio da Rede PEI-AGRI, a equipa que dinamiza a 
Rede PEI ao nível europeu. Leia a Folha Informativa 
n.º 19 (EN/FR) e n.º 20 (EN/FR), do Serviço de Apoio 
à Rede da PEI-AGRI. 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1427-premio-empreendedorismo-e-inovacao-credito-agricola-2015
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/estrategia_mam_livro.pdf
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1411-press-release-ii-congresso-internacional-inovcluster
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1411-press-release-ii-congresso-internacional-inovcluster
http://www.iniav.pt/menu-de-topo/divulgacao/edicoes-proprias/folhetos-de-caracterizacao-de-colecoes
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1418-o-que-e-um-focus-group-da-pei-agri
http://www.rederural.pt/index.php/pt/2014-03-13-12-15-42/focus-group-da-eip-agri
http://www.rederural.pt/http:/www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1416-focus-group-pei-agri-como-reduzir-o-uso-de-antibioticos-na-suinicultura
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/animal-husbandry
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/animal-husbandry
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1417-1-reuniao-do-subgrupo-inovacao-redr
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/permanent-subgroup-innovation-agricultural-productivity-and-sustainability
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/20150225-sg-2-iboot-innovation_-subgroup.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/20150225-sg-6-peeyenga-eip-activity-framework-2015.pdf
http://eepurl.com/bgnqFf
http://eepurl.com/bg5MmH
http://eepurl.com/bjv6QP
http://eepurl.com/bjv6sb


 

      

Investigação florestal na UE - Conhecer os 
projetos 

  
GPPQ - Gabinete promove participação no 
H2020 

 

  

 

A plataforma FTC - Forest Based Sector Technology Platform, 
uma interface entre as instituições europeias, organizações de 
investigação, indústria e proprietários florestais, disponibiliza 
uma base de dados com projetos de investigação florestal. 
Saiba mais. 

  

Informe-se sobre o Horizonte 2020 no sítio do GPPQ, uma 
estrutura criada com o objetivo de promover a 
participação dos investigadores e empresas nacionais 
naquele programa comunitário de apoio à Investigação e 
Inovação. 

 

  

 

  

 

 

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, 2015. 
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.forestplatform.net/index.php?title=Special:IwResearchProject&iwsearchcategory=iw-sidebarnav-projects%20http://www.forestplatform.org/
http://www.gppq.fct.pt/
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://issuu.com/inovisa/docs/cat__logo_projectos_brokerage_b2b_a
http://www.rederural.pt/
https://www.facebook.com/pages/Rede-Rural-Nacional/444105895706165
https://twitter.com/pt_rrnacional
https://www.youtube.com/channel/UC2UYxZZYcKiXx5tboWg5bvg

