
     

PROJETOS de I&D+I 

TÍTULO 

I9RURAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TRANSFERÊNCIA DE INOVAÇÃO PARA A FLORESTA E 

AGRICULTURA 

DESTAQUES 

Transferência de novos conhecimentos aos agentes rurais através de mecanismos de 

aproximação com entidades de I&D+i. Promoção de sinergias em resultado de uma 

atuação em rede e levando à inovação de produtos e/ou serviços nos setores florestal, 

agrícola e de desenvolvimento rural. 

RESUMO 

Este projeto visa transferir novos conhecimentos aos agentes rurais através de mecanismos de 

aproximação com entidades de I&D+i, tendo por base a promoção de sinergias em resultado de 

uma atuação em rede e levando à inovação de produtos e/ou serviços nos setores florestal, 

agrícola e de desenvolvimento rural. 

As ações previstas pretendem: promover o desenvolvimento de recursos que permitam estruturar 

e disponibilizar informação sobre inovação desenvolvida para as temáticas consideradas; divulgar 

informação de carater técnico e científico aos agentes do setor; transferir novos conhecimentos e 

inovação aos agentes rurais; identificar fatores de inovação em temáticas menos conhecidas 

associadas às atividades florestais, agrícolas e de desenvolvimento rural; aproximar e facilitar o 

acesso dos agentes do setor às entidades de I&D+i; aumentar a introdução de fatores de inovação 

nas atividades rurais, através de serviços de assistência técnica. 

Como resultados espera-se: melhorar a inovação e capacitar os agentes ligados ao setor florestal, 

agrícola e de desenvolvimento rural; aproximar as entidades de I&D+i e os utilizadores finais, 

através de serviços de assistência técnica; dinamizar reuniões de transferência do conhecimento 

gerado; prestar serviços de assistência técnica; disseminar os resultados do projeto. 

 

 

PALAVRAS CHAVE 

Rural, I&D+i, Transferência de Conhecimento, Desenvolvimento Rural. 

PROMOTORES / PARCEIROS  

Escola Superior de Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa; FORESTIS - Associação Florestal de 

Portugal (coordenador); Associação para a Competitividade das Indústrias da Fileira Florestal; Instituto para o 

Desenvolvimento Agrário da Região Norte; Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 

http://forestis.pt/pagina,2,429.aspx


     

PROJETOS de I&D+I 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DATA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTO GLOBAL 

Programa de Desenvolvimento Rural 2020 2017-2019 
Total: 70 259 € 

FEDER: 59 720 € 
 

CONTACTOS (ESB) E-MAIL TELEFONE 

Paula Castro plcastro@porto.ucp.pt +351 22 558 0001 

 


