
Projeto Descrição Logos 

AgroInov 
 

AgroInov 
 
OBJETIVOS:  
Esta candidatura propõe promover a participação e o trabalho entre os agentes 
do desenvolvimento rural e a transferência de boas práticas e novos 
conhecimentos. Assim, os objetivos são: 
 - Atualização das necessidades de inovação do setor através da realização de 
um inquérito, realização de sessões de trabalho para produção de catálogo e 
workshop para apresentação dos resultados do inquérito; 
 - Compilação de informação de resultados de projetos no sector hortofrutícola 
através da produção de um catálogo digital que será divulgado em ambiente 
web; 
 - Transferência de conhecimento ao setor através da realização de workshops 
e reuniões temáticas entre os diversos agentes e as entidades que detêm 
conhecimento e da produção e divulgação de publicações técnicas em papel ou 
digital sobre diversas temáticas, nomeadamente questões fitossanitárias em 
fruteiras e hortícolas, técnicas de produção otimizadas e práticas de 
conservação da biodiversidade nas atividades agrícolas. Esta atividade contará 
com o apoio dos parceiros desta candidatura: ISA, ESACB, ESAS e Agrotejo 
 - Estabelecimento de redes entre parceiros particularmente através da criação 
de sessões de trabalho e videoconferências com entidades internacionais que 
dispõem de inovação que poderá ser aplicada à realidade nacional contribuindo 
para o desenvolvimento rural; 
 - Valorização da inovação através da realização de um Roteiro de Inovação com 
elaboração de catálogo, a exposição das inovações, a criação de grupos focais 
específicos que permitirão a divulgação e com o testemunho das entidades que 
incorporaram as inovações na sua atividade (presencial ou em vídeo). E ainda 
a realização de dias abertos com desmonstração de práticas promotoras de 
biodiversidade nas explorações agrícolas. Esta atividade será ainda coordenada 
pela Agrotejo (parceiros na candidatura)” 
 
Informação adicional 
 
Código do projeto: PDR2020-2024-032602 
Região de Intervenção: NUTS2 
Entidade beneficiária: Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa 
Proponente: Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN); 
Outros parceiros: Instituto Politécnico de Santarém / ESA, Instituto Politécnico 
de Castelo Branco / ESA, UNIÃO AGRÍCOLA DO NORTE DO VALE DO TEJO 
Agrotejo  
Data de início: 2017-01-23 
Data de conclusão: 2019-12-31 
Custo total elegível: 16 830.46 € (ISA/ULisboa) 
Apoio financeiro da União Europeia: FEADER – 79465,47 € € (ISA/ULisboa) 
Equipa ISA: Cecilia Rego, Mariana Mota e Cristina Oliveira 
 
 

  

 


