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Importância da Cooperação na produção 

 Na 11.ª Conferência da OCDE sobre Desenvolvimento 

Rural, Juha Korhonen, pescador da Finlândia, 

apresentou a sua experiência de viver numa região 

com 3 habitantes/Km2.  

 Referiu que na sua região a pesca artesanal é a 

principal ocupação da população.  

 Cooperação - perceberam a importância de 

trabalharem em rede com: outros pescadores, com 

outros negócios como o turismo, com outras áreas 

como o agroalimentar.  

 Verificaram também que ao trabalharem em rede 

conseguiam aceder a mercados e, muito importante, 

passaram a ser ouvidos! 



Portaria n.º 444/2017, de 22 de novembro 

Medida 16 – Cooperação 

 
 a) Submedida 16.1 – Apoio à criação e ao funcionamento de 

Grupos Operacionais da PEI para a produtividade e a 

sustentabilidade agrícolas;  

 

 b) Submedida 16.2 - Apoio a projetos-piloto e ao 

desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e 

tecnologias;  



Cooperação 
 Promover projetos de cooperação 

entre os diversos agentes no meio 

rural para promover uma gestão 

sustentada e sustentável dos 

recursos 

 

 Promover as ligações entre a 

investigação e o desenvolvimento, 

agricultores, gestores florestais, 

comunidades rurais e empresas, 

ONG e Serviços de Aconselhamento 



 promover a execução de 

projetos-piloto e de novos 

produtos, práticas, processos 

e tecnologias,  

 promover a melhoria da 

produtividade, do 

desempenho e da 

competitividade das empresas 

nos setores agrícola, 

agroalimentar e florestal. 

 

Projetos-piloto 



Grupos Operacionais 

 «Grupo Operacional» - parceria constituída por 

entidades de natureza pública ou privada, com 

iniciativa registada na Bolsa de Iniciativas da 

Rede Rural,  

 Projeto de inovação, nas temáticas 

consideradas prioritárias pelo setor tendo em 

vista a produtividade e sustentabilidade 

agrícolas 



  

Focus Groups 

Grupos Operacionais 

Serviços de apoio à 

Inovação - RRN PEI-AGRI 

Agricultores, investigadores, 

conselheiros, empresas… 

partilha de informação 

científica, conhecimento e 

melhores práticas 

aplicação de soluções 

inovadoras ao nível dos 

utilizadores finais 

Investigação; PME ou pessoas 

singulares; Associações / 

Cooperativas, Outras 

UE 

PT 

PDR 2020 

PO outros fundos 

Horizon 2020 



GRUPOS OPERACIONAIS 

GO visam RESOLVER PROBLEMAS concretos ou 

APROVEITAR OPORTUNIDADES que se colocam aos 

sectores agrícola, agroalimentar e florestal 



U

E 

BOLSA DE INICIATIVAS 

www.rederural.pt 

Grupos Operacionais 

Investigação Agricultores / Empresas 

S. Aconselhamento, Agro-indústria, outros 

PLANO de ACÇÃO: 
OBJETIVOS; METAS; PROJETOS  
PARTICIPAÇÃO ATIVA 

PLANO de COMUNICAÇÃO RESULTADOS 

CANDIDATURA 
Submedida 16.1 Grupos Operacionais  
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+BDMIRA - Batata-doce competitiva e sustentável no 

Perímetro de Rega do Mira: técnicas culturais inovadoras 

e dinâmica organizacional 

 

AGIR- Avaliação da eficiência da áGua e energIa em 

aproveitamentos hidroagRícolas 

 

BioPest - Estratégias integradas de luta contra pragas-

chave em espécies de frutos secos 

 

CompetitiveSouthBerries - Pequenos frutos 

competitivos e sustentáveis: técnicas culturais 

inovadoras para o alargamento da época de produção. 

 

FruitFlyProtec - Melhorar o combate a moscas da fruta 

por monitorização e avaliação de eficácia de meios de 

protecção alternativos para Ceratitis capitata e Drospohila 

suzukii e avaliação do risco de introdução e distribuição 

potencial para Bactrocera dorsalis. 

+ de 100 GO 

PDR 2020 



Muito obrigada! 

 

rederuralnacional@dgadr.pt 

 

www.rederural.gov.pt 

 

www.inovacao.rederural.gov.pt 
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