
 

 

 

 

 

 

Bolsa de Iniciativas - Ação 1.1 Grupos Operacionais - Publicada Portaria 

 

  

Foi publicada a Portaria que cria a Bolsa de Iniciativas da Parceria Europeia de Inovação para a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas, para efeitos do apoio previsto na Ação 1.1 «Grupos Operacionais», do PDR 2020. Saiba 
mais. 

 

    
    

 

  
 

 

  

Info Day Nacional H2020-DS2 - Apresentação 
dos concursos 2016-2017 

  
Workshop Horizonte 2020 - Oportunidades e 
desafios na temática dos serviços climáticos 

 

  

 

O Gabinete de Promoção do Programa-Quadro de I&DT 
(GPPQ) vai organizar na tarde do próximo dia 13 de 
Outubro, em Algés, uma sessão de informação 
especificamente dedicada ao Desafio Societal. Saiba 
mais. 

  

Este evento destina-se a investigadores, empresários, 
planeadores, decisores políticos, autoridades e 
utilizadores em geral, com potencial interesse em 
participar em propostas na temática dos serviços 
climáticos, a serem submetidos ao Horizonte 2020. 
Saiba mais. 

      

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1697-bolsa-de-iniciativas-acao-1-1-grupos-operacionais
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1697-bolsa-de-iniciativas-acao-1-1-grupos-operacionais
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1690-info-day-nacional-h2020-ds2-apresentacao-dos-concursos-2016-2017
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1690-info-day-nacional-h2020-ds2-apresentacao-dos-concursos-2016-2017
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1695-workshop-horizonte-2020-oportunidades-e-desafios-na-tematica-dos-servicos-climaticos
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
http://www.sra.pt/proderam/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://www.gppq.fct.pt/h2020/


 

Seminário New Deal – Innovation   
Rede Rural Portuguesa em destaque na 
Revista Agrinnovation 

 

  

 

O Monte e a parceria do Projeto A New Deal for Youth 
Employment promoveram este seminário nos dias 22 e 
23 de setembro, em Évora, onde se debateram os 
desafios para os novos agricultores e os apoios públicos 
disponíveis. As apresentações serão disponibilizadas 
muito brevemente aqui.  

  

Na edição de 2015 desta revista da DG AGRI, a RRN 
partilha a forma como Portugal prepara o apoio à 
inovação no âmbito da PEI-AGRI. Descarregue aqui 
(PDF, em Inglês) Solicite uma cópia em papel. 

  

Desenvolvimento da fileira da romã – Da planta ao bago pronto a comer 

Tema Agricultura e Agro-indústria 

 

Parceria 
Oriana - Plantas do Sul Lda., CEBAL - Centro 

Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo 

Grau de 
Inovação 

Criação de um produto agrícola que mantenha a 

qualidade durante a cadeia de abastecimento, através 
da integração no processo de conservação de compostos 

naturais extraídos de resíduos do descasque 

Programa PRODER, Medida 4.1 Cooperação para a Inovação 

Fonte 
Catálogo de Projectos - Medida 4.1 PRODER 

"Cooperação para a Inovação" AGRO I&DT - Portugal 
AGRO  

 

 

 

 

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: Rede Rural Nacional, 2015. 
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA Telef.: +351 218442200 
rederuralnacional@dgadr.pt – rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt – http://www.rederural.pt 

                                                                                                

 
 

http://www.monte-ace.pt/site/NewDeal/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_magazine_agrinnovation_2015_web.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/pre-order-your-copy-agrinnovation-magazine-issue-2-2015
http://issuu.com/inovisa/docs/cat__logo_projectos_brokerage_b2b_a
http://issuu.com/inovisa/docs/cat__logo_projectos_brokerage_b2b_a
http://issuu.com/inovisa/docs/cat__logo_projectos_brokerage_b2b_a
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://www.rederural.pt/
https://www.facebook.com/pages/Rede-Rural-Nacional/444105895706165
https://twitter.com/pt_rrnacional
https://www.youtube.com/channel/UC2UYxZZYcKiXx5tboWg5bvg

