
 

Workshops Temáticos Rede Inovar – Rede Rural Nacional 

A Rede Inovar em parceira com a Rede Rural Nacional e com a colaboração do Ga-

binete de Planeamento e Políticas, vão promover um conjunto de 4 Workshops Te-

máticos com o objetivo de sensibilização para as oportunidades inerentes à Parce-

ria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade do Sector Agrí-

cola (PEI-AGRI), nomeadamente no que diz respeito aos Grupos Operacionais 

(GO). 

Estes Workshops vão debruçar-se sobre as 4 prioridades temáticas identificadas 

para a Ação “Inovação para os Grupos Operacionais”:  

Para saber mais aceda a este link 

Data Local Entidade organizadora Tema em debate 

27 Março Vila Real 
Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro 

Prioridade 1: Aumento da eficiência 
dos recursos na produção agrícola e 

florestal 

28 Março Porto 
Escola Superior de Biotecnologia da 
Universidade Católica Portuguesa 

Prioridade 3: Melhoria da integração 
nos mercados 

13 Maio Lisboa 
Instituto Nacional de Investigação 

Agrícola e Veterinária 
Prioridade 4: Valorização dos territó-

rios 

29 Maio Évora Universidade de Évora 
Prioridade 2: Melhoria da gestão dos 

sistemas agroflorestais 

Mar-14 

 
Entrada livre | Escola Superior de Biotecnologia de Coimbra | Auditório AF202 

6.03 Encontro Temático "Redes Colaborativas - Valorizar microiniciativas económicas de ba-

se local" 

6 Março de 2014 | ESAC – Auditório H1 (Junto à biblioteca) | Coimbra                                                        

O conceito das “Redes Colaborativas de Produção Local” pressupõe a cooperação de um conjunto 

de pessoas, que produzem localmente bens e/ou serviços e que colaboram entre si, ao nível da 

inovação, criação, produção, vendas e comunicação dos seus produtos e/ou serviços, de modo a 

contribuírem para a valorização dos recursos endógenos, e por conseguinte, para o desenvolvi-

mento sustentável dos territórios 

10 e 
11.03 

Conference “Research and Innovation to Foster the Competitiveness of the European 

Agri-Food and Seafood Sectors” 

Atenas, Grécia 

11.03 Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação - Discussão Pública até 11 

março 

O processo de consulta pública das propostas de Programa de Ação Nacional de Combate à De-

sertificação (PANCD) 2014-2024 e de Relatório Ambiental (RA) e respetivo Resumo Não Técnico 

(RNT), encontra-se a decorrer entre 29 de janeiro e 11 de março de 2014, em cumprimento do 

previsto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. Esta consulta pública inclui a disponibili-

zação da documentação na sede e Departamentos Regionais do ICNF, nas sedes das Comissões 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional e nos Serviços da Região Autónoma da Madeira 

(RAM). 

10 a 
14.03 

Future Match na CeBIT 

Hannover, Alemanha 

12.03 Seminário “Inovação na Agricultura, Agro-Indústria e Floresta” 

A Rede INOVAR e o Crédito Agrícola encontram-se a organizar o seminário “Inovação na Agricul-

tura, Agro-Indústria e Floresta”, que se realiza no próximo dia 12 de Março, pelas 14h00, no 

Parque de Ciência e Tecnologia da Maia. Pretende-se com este seminário sensibilizar os par-

ticipantes para as medidas de apoio à investigação e inovação no âmbito do 8º Quadro Comuni-

tário, assim como apresentar o Concurso “Prémio Inovação”.  

14 e 
15.03 

Atualiza-te 2014 

Auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro                             

É um ciclo de conferencias que, em dois dias de conferências a preços competitivos, concentra 

profissionais de referência de Marketing e representantes das principais marcas, que se desta-

cam pela inovação, criatividade, qualidade e são exemplos inspiradores e estimulantes para a 

audiência. 

18.03 A Agricultura tem Futuro 

Tiara Park Atlantic, Porto 

19.03 Seminário de Doseamento de Líquidos 

Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa  

Dando resposta a varias solicitações dos clientes da Normax, temos o prazer de o convidar a par-

ticipar no próximo seminário de doseamento de líquidos. 

Os temas a tratar serão os seguintes: 

· Tipos de instrumentos e respetivas aplicações (micropipetas, macropipetas, doseadores, bure-

tas, tituladores e diluidores)  

· Boas práticas de utilização 

· Plano de manutenção 

· Calibração 

· Critérios de aceitação 

· Análise de certificados 

· Verificações intermédias 

As sessões terão uma abordagem muito prática com resposta a casos concretos apresentados 

pelos participantes. 

1ª sessão: 10h00 - 12h30 

2ª sessão: 14h30 - 17h00 

As inscrições são gratuitas mas estão limitadas a 20 participantes por sessão, aceites por ordem 

de chegada. 

Para formalizar a sua inscrição envie um e-mail para isabel.faria@normax.pt com o nome e a 

empresa, bem como o horário que prefere. 

20.03 SPID-VALORIZAÇÃO ECONÓMICA DA BIODIVERSIDADE E DOS SERVIÇOS DE ECOSSIS-

TEMA 

O evento surge no âmbito da Unidade Curricular "Gestão ambiental e Empreendedorismo", do 

curso de 2º ciclo de Gestão dos Recursos Naturais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro e enquadrado na edição do SPID – Seminário Permanente de I&D que o Centro de Estudos 

Transdisciplinares para o Desenvolvimento e o Departamento de Economia, Sociologia e Gestão 

promovem para a comunidade científica e académica. 

OBJETIVOS: 

Sensibilizar a comunidade académica para as oportunidades de desenvolver e implementar ideias 

de negócio, ou de projetos inovadores, ao nível da valorização económica da biodiversidade e 

dos serviços de ecossistema. 

21.03 MAN-IMAL One Health Master's Degree at ONIRIS - Applications now open for 2014-

2015 

Following the successful launch of our One Health Master's Programme in November 2013, we 

are pleased to inform you that applications are now open for the academic year 2014-2015. 

Our international Master's Degree is entitled "MAN-IMAL - Man-Animal-Food Health: Transdisci-

plinary Management of Global Health and Nutritional Safety" and is taught entirely in English. 

The programme is based on the "One world, One health" concept promoted by the WHO, FAO 

and OIE and is supported by the French government via the National Research Agency. 

Who can apply? Doctors, pharmacists, veterinarians, life scientists and agricultural or 

food-processing engineers.  

25 e 
26.03 

V Congresso da Distribuição Moderna “Inovar para Vencer” 

Museu do Oriente, Lisboa 

27 a 
30.03 

AGRO 2014 - 47.ª Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação 

Parque de Exposições, Braga 

9.04 ER-inventar para crescer 

Centro de Congressos do Estoril                                                                                                                            

O AgroIN Fórum tem o compromisso de debater e discutir questões pilares para o sector agrícola 

nacional. Serão vários os temas estratégicos que serão apresentados no dia 9 de Abril. 

Destacamos: criar valor ;  rentabilidade: a margem como fator decisivo; “desbravar” novos mer-

cado e negociar com a grande distribuição. 

31.03 a 
3.04 

Alimentaria 2014 

Barcelona, Espanha 

11 a 
15.04 

XVII Encontro Nacional de Estudantes de Biologia (ENEB) - Inscrições abertas até 

09.03 

Campus de Gambelas - Universidade do Algarve 

02 e 
03.05 

10º Encontro Nacional de Proteção Integrada (data limite de receção dos resumos 

10.03) 

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BEJA 

As Comunicações, a convite e os Painéis serão apresentados e debatidos em 2 de Maio e a visita 

a Explorações da Região, com a prática da Proteção integrada, ocorrerá em 3 de Maio. 

Os Temas das Comunicações são: 

 A TRANSPOSIÇÃO DA DIRECTIVA DO USO SUSTENTÁVEL DOS PESTICIDAS PELA LEI 

26/2013. A Lei 26/2013. O Plano de Ação Nacional do uso sustentável dos pesticidas. 

 A INVESTIGAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DA PROTECÇÃO INTEGRADA. Olival e Vinha. Fruteiras 

e Horto-industriais. 

Nos Painéis poderão ser abordados estes e outros temas de proteção integrada ou de produção 

integrada. 

21.05 Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Education 

Instituto Politécnico de Bragança                                                                                                                                                                                      

The conference Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Education will be held at 

the Polytechnic Institute of Bragança (Bragança, Portugal) on May 21st 2014. 

The deadline for abstract submission has been extended until March 15th. 

More information on abstracts submission and registration can be consulted on the project web 

page. 

16 a 
18.07 

Scientific Journals and new deadlines: International Congress on  Water, Waste and 

Energy Management (Submissão de artigos até 25.04) 

Porto, Portugal  

It is with great pleasure that we launch a new call for submission of abstracts to the International 

Congress on Water, Waste and Energy Management, which will be held on July 16-18, 2014. To 

the date, we have received a large number of abstracts from up to 16 countries of 4  Continents. 

As requested by many authors, the deadline for abstracts submission has been extended till April 

25th 2014. Please see below for further details on the new important dates. 
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