
AGRO I&DT 

Iniciativa integrada na feira: 



O espaço AGRO I&DT, integrado na 1ª edição da feira Portugal Agro 2014, consistiu numa 

iniciativa conjunta da Rede INOVAR e da Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural / Rede Rural Nacional para promover a inovação e a transferência de conhecimento 

nos sectores agrícola e alimentar nacionais. 

ORGANIZAÇÃO 

AGRO I&DT 



• Destacar produtos, processos e tecnologias resultantes da cooperação entre empresas e entidades de 

investigação e desenvolvimento (I&D), no âmbito da Medida 4.1 “Cooperação para a inovação” do 

Proder 

• Destacar e promover redes temáticas de tratamento e difusão de informação técnica e científica 

constituídas e dinamizadas no âmbito da Medida 4.2.2 “Redes Temáticas de Informação e Divulgação” 

do Proder 

• Promover o networking entre intervenientes dos sectores agrícola e alimentar com vista a futuros 

consórcios no âmbito do 8º Quadro Comunitário 

OBJECTIVOS 

PREPARAÇÃO EVENTO (Set. - Nov. 2014) 

I. Definição do modelo da iniciativa: espaço dedicado a reuniões bilaterais entre agentes de inovação dos 

sectores agrícola e alimentar nacionais 

II. Levantamento de projectos das medidas de apoio à inovação do Proder (aprovados entre 2010 e 2013) 

• Medida 4.1 “Cooperação para a inovação” (Valor participação: 250,00€) 

• Medida 4.2.2 “Redes Temáticas de Informação e Divulgação” (Valor participação: 600,00€) 

III. Angariação de projectos através de divulgação direccionada aos promotores 

IV. Preparação do Brokerage B2B - recurso a plataforma de networking para agendamento de reuniões com 

os promotores dos projectos da Medida 4.1 Proder “Cooperação para a inovação”: Meethub  

https://www.meethub.mobi/your-event/244315014/


TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

PROJECTO CONDIÇÕES VANTAGENS 

Medida 4.2.2 

Proder 

“Redes 

Temáticas” 

• Representação no espaço Agro I&DT com 

uma área própria para divulgação da 

rede (2 x 2 m2) 

• Participação no brokerage B2B - 

agendamento de reuniões com os 

promotores dos projectos da Medida 4.1  

Proder “Cooperação para a inovação”  

• Divulgação e promoção da rede temática no espaço Agro 

I&DT  

• Disseminação dos resultados do projecto 

• Networking com profissionais dos sectores agrícola e 

alimentar convidados a participar no Agro I&DT e com 

participantes da feira Portugal Agro 2014 

• Debate de ideias de projecto no âmbito das medidas de 

apoio à inovação dos novos programas de financiamento 

Medida 4.1 

Proder 

“Cooperação 

para a 

inovação” 

 

• Divulgação do projecto e 

competências/valências dos promotores 

do projecto no catálogo de apoio ao 

brokerage B2B 

• Divulgação do projecto no mural 

expositivo de projectos no espaço Agro 

I&DT 

• Participação no brokerage B2B 

 

• Divulgação de competências e valências dos promotores 

do projecto 

• Disseminação dos resultados do projecto 

• Networking com profissionais dos sectores agrícola e 

alimentar convidados a participar no Agro I&DT e com 

participantes da feira Portugal Agro 2014 

• Debate de ideias de projecto no âmbito das medidas de 

apoio à inovação dos novos programas de financiamento 



CRONOGRAMA 

1ª quinzena Out. 2ª quinzena Out. 1ª quinzena Nov. 2ª quinzena Nov. 
Portugal 

Agro 2014 

• Angariação de projectos das Medidas 4.1 e 

4.2.2 do Proder para divulgação em catálogo 

e /ou no espaço Agro I&T  

• Sistematização da informação dos projectos 

e promotores participantes na iniciativa 

• Definição do modelo de participação 

dos projectos das Medidas 4.1 e 4.2.2 

do Proder  

• Levantamento de projectos das 

Medidas 4.1 e 4.2.2 do Proder 

• Desenvolvimento de  catálogo de projectos da Medida 4.1 de 

apoio ao brokerage B2B 

• Criação do evento “Agro I&DT - Portugal Agro 2014” na 

plataforma de networking de suporte ao agendamento de 

reuniões (Meethub) 

• Divulgação do catálogo e  do evento de brokerage B2B na 

plataforma Meethub para agendamento de reuniões com e 

entre promotores de projectos , convidados e participantes da 

feira Portugal Agro 2014 

• Estruturação do espaço Agro I&DT  

• Desenvolvimento do mural 

expositivo dos projectos 

participantes da Medida 4.1 

• Agendamento de reuniões 

• Reuniões B2B 

• Exposição de projectos 

Mural projectos 4.1 

Área de exposição projectos 4.2.2 



DIVULGAÇÃO 

OUTUBRO - ANGARIAÇÃO DE PROJECTOS 

• Pedido de colaboração à autoridade de gestão do Proder na divulgação da iniciativa 

• Divulgação direccionada aos promotores de projectos das medidas de apoio à inovação do Proder  - cerca de 190 

contactos: 

• Email divulgação: 27 e 28/10 

• Contacto telefónico: 27-31/10 

• Agendamento de reuniões com promotores de projectos para esclarecimentos sobre a iniciativa 

NOVEMBRO - DIVULGAÇÃO BROKERAGE B2B (promoção do agendamento de reuniões com promotores de projectos 

da Medida 4.1 Proder  “Cooperação para a inovação” presentes em catálogo) 

• Divulgação direccionada aos promotores de projectos das medidas de apoio à inovação do Proder  (presentes em 

catálogo /espaço e não só)  e aos expositores da feira Portugal Agro 2014 (responsabilidade da AIP) 

• Divulgação ampla pelos parceiros e redes de contactos da Rede INOVAR e da DGADR/RRN 

• Contacto telefónico: 3-13/11 

• Campanhas MailChimp - cerca de 1036 contactos:  1ª Campanha (12 Novembro); 2ª Campanha (14 Novembro) 

• Partilha de notícia no Facebook da INOVISA e sua promoção (Boost): 12/11 

• Partilha de imagens na página do Facebook da INOVISA: 25/11 
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ESTRUTURA ESPAÇO 

• (1) Zona de brokerage B2B para reuniões bilaterais entre promotores dos projectos da Medida 4.1 Proder 

“Cooperação para a inovação” participantes e potenciais interessados nas competências adquiridas e/ou outputs dos 

respectivos projectos 

• (2) Zona de exposição de projectos da Medida 4.2.2 Proder “Redes Temáticas de Informação e Divulgação” 

• (3) Presenças institucionais (DGADR / RRN e Rede INOVAR) para  esclarecimento de dúvidas no âmbito da Bolsa de 

Iniciativas da RRN e para debate de ideias de projectos no âmbito da Medida 1 - Acção 1.1 do PDR 2020 

• (4) Mural expositivo dos projectos da Medida 4.1 Proder “Cooperação para a inovação” 
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Rede de criação, 

catalogação e 

divulgação de 

informação técnica e 

científica em formato 

digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rede de tratamento e difusão de 

tecnologia com vista à 

competitividade internacional do 

tecido empresarial nacional 

• Doença da murchidão do pinheiro na Europa: 

interacções biológicas e gestão integrada 

• REDECOR - rede temática do sobreiro e da 

cortiça 

• Rede temática de informação e divulgação sobre 

melhoramento, conservação e promoção de 

recursos genéticos animais 

• Rede para a monitorização e divulgação das 

melhores práticas agro-alimentares para o olival 

• Rede temática para a valorização dos recursos 

silvestres do mediterrâneo 

RESUMO AGRO I&DT 

PROJECTOS PARTICIPANTES 

Medida 4.2.2 Proder “Redes Temáticas de Informação e Divulgação” 



RESUMO AGRO I&DT 

PROJECTOS PARTICIPANTES 

Medida 4.1 Proder “Cooperação para inovação” 

NOME PROJECTO 
REPRESENTANTE 

ESPAÇO AGRO I&DT 

• Aqua+(Pro) - Rega inteligente de apoio à produção de pera rocha na região do oeste COTHN 

• Aroma4Safe Consulai 

• Avaliação da poda mecânica em pomares de pera 'Rocha' 
Cooperfrutas CRL 

Universidade de Évora 

• Azeite de Oliva Terra Premium 

• CaPolme - Maçãs biofortificadas em cálcio INIAV 

• CLEVERPRODUCTION - Processo Inovador para Produção de Cymbidium Plandor 

• Cooperação para a inovação no Figo-da-Índia: fruto desidratado INIAV 

• Definição de soluções integradas de rotações culturais com viabilidade técnica, 

ambiental e económica na área de influência do Alqueva – ROTALQ 
INIAV 

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

• Desenvolvimento de processos e tecnologias para a produção de porta-enxertos de 

castanheiro resistentes à doença da tinta, micorrizados e enxertados com 

variedades nacionais 
Certifruteiras 



RESUMO AGRO I&DT 

PROJECTOS PARTICIPANTES (cont.) 

Medida 4.1 Proder “Cooperação para inovação” 

NOME PROJECTO 
REPRESENTANTE 

ESPAÇO AGRO I&DT 

• EsferaCentral - Avaliação e minimização das fontes de danos, impactos e 

compressões em pera, maçã e ameixa 
COTHN 

• FERTITRIGO - Otimização da aplicação de fertilização azotada em trigos 

melhoradores 
INIAV 

• FitoPomo - Controlo de pragas e doenças chave em pera Rocha e maçã Gala COTHN 

• Fitossociologia Paisagista & Jardins Sustentáveis ARQOUT 

• FrutoRocha - Data de colheita e qualidade da Pera Rocha COTHN 

• INOVCAST - Inovação na cadeia de produção da castanha: competitividade e 

sustentabilidade 
INIAV 

• Inovação e Novas Tecnologias no Aproveitamento do Medronho CEVRM 

• InovPomo COTHN 

• Largadas - Gestão de largadas de auxiliares comerciais e acção de limitação natural ESA - IP Santarém 

• LimTec CONSULAI 



RESUMO AGRO I&DT 

PROJECTOS PARTICIPANTES (cont.) 

Medida 4.1 Proder “Cooperação para inovação” 

NOME PROJECTO 
REPRESENTANTE 

ESPAÇO AGRO I&DT 

• Lista de variedades recomendadas de trigo mole de qualidade INIAV 

• LUSARROZ - Obtenção de variedades portuguesas de arroz INIAV 

• Melhoramento da espécie e a valorização do medronheiro INIAV 

• Melhoria da qualidade de enchidos tradicionais alentejanos - recurso a baixos teores de sal, 

monitorização do tempo de fumagem e utilização de culturas de arranque 

ICAAM - U Évora 

CIISA – FMV / U Lisboa / QStaff 

• MoreCrimson CONSULAI / U Évora / Hidrosoph 

• Novas tecnologias de produção de trigo de qualidade em Regadio INIAV 

• O Medronho - Conversão da planta silvestre numa espécie fruteira rentável INIAV 

• PAMs Inovação: Novos produtos em sistemas extensivos CEVRM 

• PersLeg - Persistência de leguminosas pratenses INIAV 

• PROBOVI - Produção de carne maturada proveniente de bovinos criados em regime 

extensivo 
INIAV 



RESUMO AGRO I&DT 

PROJECTOS PARTICIPANTES (cont.) 

Medida 4.1 Proder “Cooperação para inovação” 

NOME PROJECTO 
REPRESENTANTE 

ESPAÇO AGRO I&DT 

• ProDuva COTHN 

• ProFruta - Valorização do sub-produto propólis como agente natural para o controlo 

de doenças em pós-colheita 
INIAV 

• Protomate - Nova ferramenta de apoio à gestão da cultura ESA - IP Santarém 

• SaniMilho - Otimização da produção de milho prevenindo a cefalosporiose INIAV 

• SeArroz - Arroz biofortificado em selénio INIAV 

• Tecnologias de Investigação Industrial aplicadas à transformação e comercialização 

de Cogumelos Silvestres 
INIAV 

• Valorização da Produção Nacional de Cevada Dística - introdução de variedades 

diferenciadas - NULL-Lox 
INIAV 

• Vinho de Baixo Carbono 
CONSULAI 

ISA - U LISBOA 

• +Lupinus CONSULAI / LUSOSEM 



NÚMEROS AGRO I&DT 

• PROJECTOS PARTICIPANTES 

‒ Com área própria para divulgação 

(projectos da Medida 4.2.2 Proder) 

‒ Integrados no catálogo de apoio ao brokerage B2B e no mural expositivo do espaço 

(projectos da Medida 4.1 Proder) 

• BROKERAGE B2B 

‒ Inscritos na plataforma para agendamento de reuniões - Meethub 

‒ Reuniões agendadas na plataforma Meethub 

‒ Reuniões concretizadas no espaço Agro I&DT  

‒ % Concretização de reuniões 

‒ Representantes dos projectos da Medida 4.1 Proder em catálogo com reuniões concretizadas 

‒ Participantes da feira Portugal Agro 2014 com reuniões solicitadas e realizadas 

7 

39 

41 

46 

31 

18 

10 

67,4 

Motivo: reuniões agendadas mas não confirmadas 
por promotores de projectos da Medida 4.1   



INFORMAÇÃO PARTICIPANTES 

BROKERAGE B2B 
1. Como teve conhecimento do brokerage B2B? 2. Quando foi feito pedido de reunião? 

3. Quais os resultados da reunião? 4. Pretende voltar a participar em iniciativas 

deste âmbito? 

17% 

58% 

18% 

7% 

Newletter DGADR/RRN

Email INOVISA

Redes Sociais INOVISA

Outra entidade
61% 

39% 
Antes do evento

Durante o evento

33% 

18% 

41% 

8% 
Estruturação de projecto 
(PDR2020; Portugal 2020; 
Horizonte2020;…) 

Estabelecimento/reforço
de relações comerciais

Estabelecimento/reforço
de relações institucionais

Outros
100% 

Sim

Não



FOTOGRAFIAS 



AGRO I&DT 

Iniciativa integrada na feira: 


