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O QUE É : Espaço dedicado à inovação e à transferência de conhecimento no 

 

ORGANIZAÇÃO : 

 

QUANDO/ONDE : 20 a 23 Novembro 2014 na FIL | Parque das Nações 

 

PARA QUEM : Empresas, estruturas associativas, entidades de I&D e outros profissionais dos sectores 

agrícola e alimentar nacionais, com enfoque em: 

• Promotores de projectos da Medida 4.1 “Cooperação para a inovação” do Proder 

• Promotores de projectos da Medida 4.2.2 “Redes temáticas de informação e Divulgação” do Proder 

 

OBJECTIVOS :  

• Potenciar futuras parcerias nas medidas de apoio à inovação do PDR 2020 e do Portugal 2020 

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

constituídas e dinamizadas na Medida 4.2.2 “Redes temáticas de Informação e Divulgação” do Proder 

• Divulgar produtos, processos e tecnologias resultantes da colaboração entre empresas, estruturas 

associativas e entidades de I&D no âmbito da Medida 4.1 “Cooperação para a inovação do Proder” 

• Promover o networking entre profissionais dos sectores agrícola e alimentar nacionais 

O que é? 
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O espaço AGRO I&DT inclui 4 áreas distintas: 

Zona de Brokerage B2B, onde 

decorrerão reuniões entre promotores dos 

projectos 4.1 e 4.2.2 (empresários, 

investigadores e profissionais dos sectores 

agrícola e alimentar) e participantes da 

feira PORTUGAL AGRO.  

  

“Inovação na Hora”, zona de parceiros 

institucionais (Secretariado técnico do PDR 

2020  e do Portugal 2020) onde decorrerão 

reuniões entre participantes da feira 

PORTUGAL AGRO interessados em 

dinamizar novos projectos de inovação e 

representantes dos programas PDR 2020 e 

Portugal 2020, assim como com a Rede 

INOVAR. 

  

0 

Zona de Exposição de projectos de 

redes temáticas, sendo um espaço de 

divulgação dos projectos 4.2.2 do 

Proder. 

participantes  

  

Zona Lounge, com área de convívio com 

bar e sofás para reuniões informais e com 

um  mural expositivo dos projectos 4.1 do 

Proder de suporte ao brokerage B2B. 
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Projectos “Cooperação para a inovação” – Medida 4.1 Proder 

Modelo de 

participação 

Vantagens em participar 

• Divulgação de competências e valências dos parceiros do projecto (empresas, estruturas 

associativas e entidades de I&D) 

• 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 

• Interacção com as entidades responsáveis pela gestão do PDR 2020 e do Portugal 2020 para 

debate de ideias de projecto no âmbito das medidas de apoio à inovação destes programas 

Condições oferecidas 

1. Divulgação do projecto e competências/valências dos parceiros do projecto no catálogo de 

apoio ao brokerage B2B 

2. Divulgação do projecto no espaço AGRO I&DT (mural expositivo de projectos) 

3. Participação no brokerage B2B– integração no catálogo de projectos utilizado para o 

agendamento de reuniões e agendamento de reuniões com outros promotores de projectos 4.1 

4. Participação no “Inovação na Hora” – agendamento de reuniões com as entidades responsáveis 

pelo PDR 2020 e Portugal 2020 para prospecção de projectos de inovação 

Valor da participação: € 250,00 
(despesa poderá ser elegível no âmbito do projecto 4.1 (caso ainda esteja a decorrer) mediante solicitação  à autoridade de gestão do Proder) 
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Projectos “Redes Temáticas” – Medida 4.2.2 Proder 

Modelo de 

participação 

Vantagens em participar 

• 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 

• Interacção com as entidades responsáveis pela gestão do PDR 2020 e do Portugal 2020 para 

debate de ideias de projecto no âmbito das medidas de apoio à inovação destes programas 

Condições oferecidas 

1. Representação no espaço AGRO I&DT com uma área própria para divulgação da rede (2 x 2 m2) 

2. Participação no brokerage B2B - agendamento de reuniões com os promotores dos projectos 4.1 

e participantes da feira PORTUGAL AGRO 

3. Participação no “Inovação na Hora” – agendamento de reuniões com as entidades responsáveis 

pelo PDR 2020 e Portugal 2020 para prospecção de futuros projectos de inovação 

Valor da participação: € 600,00 

(despesa poderá ser elegível no âmbito do projecto 4.2.2 (caso ainda esteja a decorrer) mediante solicitação  à autoridade de gestão do Proder) 
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Outubro Novembro 

• Divulgação AGRO I&DT 

• Admissão de projectos 

4.1 e 4.2.2 

• Desenvolvimento do 

catálogo de projectos 

4.1 

• Divulgação do catálogo 

de projectos 4.1 

• Período de 

agendamento de 

reuniões Brokerage B2B 

e ”Inovação na Hora” 

• Envio das agendas de 

reunião aos 

participantes no âmbito 

do Brokerage B2B e 

”Inovação na Hora” 

• Divulgação ampla do 

AGRO I&DT 

Cronograma 

Contactos 

Mais informações: 

Maria Pedro Silva | mpedro@inovisa.pt | 213 653 149 | 910 975 776 

Sofia Araújo | saraujo@inovisa.pt | 213 653 149  

 

mailto:mpedro@inovisa.pt|
mailto:saraujo@inovisa.pt
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Admissão de projectos: 

Link formulário de recolha de informação PROJECTOS 4.1 

Link formulário de recolha de informação PROJECTOS 4.2.2 

 

 

Atenção: Campos com limitação de caracteres 

Submissão de formulários até dia 31 de Outubro 

 

http://www.emailmeform.com/builder/form/5HUat50Rd92
http://www.emailmeform.com/builder/form/PcbyKdGOfn

