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FICHA DE PROJETO  

 
 
Acrónimo: AgroInov  

Designação do projeto (PT/EN):  AgroInov – Inovação em Espaço Rural 

Código do projeto:  PDR2020-2024-032601 

Objetivo principal: Observação da agricultura e dos territórios rurais 

Entidade financiadora/Programa de financiamento:  FEADER / PDR2020  

Região de intervenção: NUTS 2 

Custo total elegível:  13 916.63 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: 13 916.63 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional: 0,00 EUR 

Taxas de financiamento:   100% 

Entidade beneficiária:  Instituto Politécnico de Santarém - ESAS 

Investigador Responsável:  Maria do Céu Godinho 

Parceiros:  

 CENTRO OPERATIVO E TECNOLÓGICO 
HORTOFRUTÍCOLA NACIONAL  

 AGROTEJO - UNIÃO AGRÍCOLA DO NORTE DO 
VALE DO TEJO  

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 

 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

Equipa:  

Maria do Céu Godinho 
Nuno Barba 
Artur amaral 
Ana Pinto 
Rosa Coelho 

Data da aprovação: 14-11-2017 

Data de início:  01-01-2018 

Data da conclusão: 31-12-2019 

Domínio científico e subárea científica:  Ciências Naturais e do Ambiente (Natural and 
Environmental Sciences) 

Resumo (objetivos, atividades e resultados 

esperados) - em PT e/ou EN:  

Sumário: 
Este projeto propõe promover a participação e o 
trabalho entre os agentes do desenvolvimento 
rural e a transferência de boas práticas e novos 
conhecimentos. 
 
Objetivos da Operação: 
atualização das necessidades de inovação do 
setorprodução de um catálogo digital com 
informação de resultados de projetos que será 
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divulgado em ambiente web; 
transferência de conhecimento ao setor; 
produção e divulgação de publicações técnicas 
sobre diversas temáticas; 
estabelecimento de redes entre parceiros 
particularmente através da criação de sessões de 
trabalho e videoconferências com entidades 
internacionais;  
valorização da inovação através da realização de 
um Roteiro de Inovação;  
criação de grupos focais específicos que 
permitirão a divulgação e o testemunho das suas 
atividade; 
demonstração de práticas promotoras de 
biodiversidade nas explorações agrícolas.  

Link para página do projecto (outros Links):  

https://www.cothn.pt/ 
https://safebrocolo.webnode.pt/ 
https://fitoagro.webnode.pt/ 
https://fruitflyprotec.webnode.pt/ 
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