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Conteúdos 

 A RRN: 

Trabalho em rede 

Membros 

Objetivos 

Tipologia de atividades 

 Inovação e os Grupos Operacionais 
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Rede Rural Nacional – Rede que promove a 

ligação entre entidades públicas e privadas 

 Aumentar a participação das partes interessadas na execução 

do desenvolvimento rural; 

 Melhorar a qualidade da execução dos programas de 

desenvolvimento rural; 

 Informar o público em geral e os potenciais beneficiários sobre 

a política de desenvolvimento rural e as possibilidades de 

financiamento; 

 Fomentar a inovação na agricultura, na produção alimentar, 

nas florestas e nas zonas rurais. 

 



Trabalho em REDE 



Membros da RRN 

 

 

Número de membros da 

RRN: 2185 

 

 



Portaria n.º 157/2016 de 7 de junho 

Os objetivos da  RRN definidos na portaria:  

 Contribuir para a boa aplicação, acompanhamento e avaliação das 

medidas de política de desenvolvimento rural;  

 Promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes do 

desenvolvimento rural; 

 Transferir boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a 

intervenção dos agentes de desenvolvimento rural. 



Tipologia de atividades 
 

 Workshops regionais: corresponder às necessidades ao nível regional; 

recurso a uma abordagem “bottom-up”; Promoção de Grupos de 

Trabalho Temáticos; 

 Identificação / disseminação de projetos relevantes e inovadores - 

relação com “stakehoders” de diversos setores de atividade  

 Organização de eventos nacionais e internacionais: Grupos 

operacionais e outros “stakeholders” 

 Promoção de encontros entre os vários “stakeholders”: com o 

objetivo de partilhar experiências e boas práticas e conhecimento: 

Roteiros temáticos, por exemplo; 

 



8 

Criação e funcionamento de Grupos 

Operacionais da PEI como motor de inovação 

 «Grupo Operacional» - parceria constituída 

por entidades de natureza pública ou 

privada, com iniciativa registada na Bolsa de 

Iniciativas da Rede Rural,  

 pretende desenvolver e executar um projeto 

que vise a inovação nas áreas temáticas 

consideradas prioritárias nos setores 

agrícola, agroalimentar e florestal 



  

Focus Groups 

Grupos Operacionais 

Serviços de apoio à 

Inovação - RRN PEI-AGRI 

Agricultores, investigadores, 

conselheiros, empresas… 

partilha de informação 

científica, conhecimento 

e melhores práticas 

aplicação de soluções 

inovadoras ao nível dos 

utilizadores finais 

Investigação; PME ou pessoas 

singulares; Associações/ 

Cooperativas, Agro indústria, 

Outras 

UE 

PT 

PDR 2020 

PO outros fundos 

Horizon 2020 
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Grupos Operacionais 

114 OG 

488 
entities 

Support  

30,413 M€   
(National support) 



Grupos Operacionais 
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https://inovacao.rederural.gov.pt/ 
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Folha Informativa 

dedicada à Inovação 

 

 

Comunicação 
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Maria Custódia Correia  

Av. Afonso Costa n.º 3 - 7.º, 1949-002 Lisboa 

Tel: 218442382 

Email: rederuralnacional@dgadr.pt 

https://inovacao.rederural.gov.pt/ 

Muito obrigada pela atenção! 


