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Conheça as etapas para registo na Bolsa de Iniciativas para a constituição de Grupos 
Operacionais 

 

Na Bolsa de Iniciativas para a constituição de Grupos Operacionais (GO), são registadas as 
iniciativas submetidas por parcerias que pretendam desenvolver, em cooperação, um plano de ação 
para realizar projetos de inovação que respondam a problemas concretos ou oportunidades que se 
colocam à produção e que contribuam para atingir os objetivos e prioridades do Desenvolvimento 
Rural, nas áreas temáticas consideradas prioritárias pelo setor, tendo em vista a produtividade e 
sustentabilidade agrícolas, conforme consideradas na PEI-AGRI. Aceda ao esquema sobre as etapas 
para registo na Bolsa de de Iniciativas para a constituição de GO  AQUI. 

No site www.rederural.pt, do lado esquerdo, procure as seguintes imagens para aceder à "Área 
Reservada" e ao "Acesso Público" da Bolsa de Iniciativas para a constituição de Grupos 
Operacionais. 

 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1824-etapas-para-registo-na-bolsa-de-iniciativas-para-a-constituicao-de-grupos-operacionais
http://www.rederural.pt/index.php/pt/
http://data.dgadr.pt/pei/adm/Global_Group_login.asp
http://data.dgadr.pt/pei/adm/Global_Group_login.asp
http://data.dgadr.pt/pei/


 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Rede Rural promove encontro de 
participantes em Grupos Focais da PEI-
AGRI 

 

Opinião de Liliana Cabecinha, 
participante no Grupo Focal "Água e 
Agricultura"  

 

 

 

A Rede Rural Nacional promoveu um encontro, no 

passado dia 11 de dezembro, reunindo 11 dos 14 

participantes nacionais nos GF, bem como outras 
entidades envolvidas no desenvolvimento rural e na 

inovação. Saiba mais. 

  

Qual a mais-valia da participação portuguesa nos 

Grupos Focais da PEI-AGRI, que resultados se obtêm, 

como transmiti-los ao setor, como motivar os atores 
nacionais para novas participações, como dar 

continuidade aos trabalhos? Veja o vídeo. 

   
3ª Reunião do subgrupo INOVAÇÃO da 
PEI-AGRI  

Prémio Empreendedorismo e Inovação 
Crédito Agrícola 

 

 

 

A Rede Rural Nacional esteve presente na 3.ª reunião 

do Subgrupo Inovação, do Grupo Diretor da Assembleia 
de Redes Rurais Europeias, que decorreu no passado 

dia 17 de novembro, em Bruxelas. Leia a nota resumo 
(português). 

  

O Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito 

Agrícola, distingue novos projectos de negócio e ideias 
inovadoras nos sectores da agricultura, agro-indústria, 
floresta e mar. Conheça os premiados 2015.  

 

 

 

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: Contacte 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.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1823-encontro-de-participantes-portugueses-nos-grupos-focais-da-pei-agri
https://www.youtube.com/watch?v=TShzg00oZrY
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1820-3-reuniao-do-subgrupo-inovacao-no-ambito-da-pei-agri
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1820-3-reuniao-do-subgrupo-inovacao-no-ambito-da-pei-agri
http://www.premioinovacao.pt/premiados/
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
http://www.rederural.pt/index.php/pt/2014-03-13-12-15-42/folha-informativa-pei-agri
mailto:rederuralnacional@dgadr.pt
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
http://www.rederural.pt/
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
http://www.sra.pt/proderam/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://www.rederural.pt/
https://www.facebook.com/pages/Rede-Rural-Nacional/444105895706165
https://twitter.com/pt_rrnacional
https://www.youtube.com/channel/UC2UYxZZYcKiXx5tboWg5bvg
http://proruralmais.azores.gov.pt/
http://www.sra.pt/proderam/

