Designação do projeto: Inov@sFileiras
Código do projeto: PDR2020-20.2.4-FEADER-032727
Objetivo principal: Observar, disseminar informação e animar uma rede associada às novas fileiras emergentes
associadas aos recursos silvestres.
Região de intervenção: Território rural nacional
Entidade beneficiária: ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, Crl.
Data de aprovação: 29-11-2017
Data de início: 03-04-2017
Data de conclusão: 31-03-2019
Custo total elegível: 37 175,07€
Apoio financeiro da União Europeia: 31 598,81€
Apoio financeiro público nacional: 5 576,26€
Objetivos e resultados esperados/atingidos:
Objetivo 1) Promover o conhecimento atualizado sobre as novas fileiras emergentes (Plantas Aromáticas e
Medicinais, Medronho, Cogumelos e Figo da Índia), bem como das necessidades de inovação das mesmas;
Resultados esperados: 4 Bases de dados de fileira com informação referente a áreas de produção, capacidade
produtiva, nº de produtores instalados, modo de produção, meios de financiamento, fatores de inovação. 3
Plataformas setoriais desenvolvidas e/ou melhoradas e dinamizadas que promovem acesso facilitado a informação
setorial.
Objetivo 2) Capitalizar informação e resultados de projetos promovidos ao abrigo do processo Provere do projeto
EPAM e de outros projetos inovadores associados às novas fileiras;
Resultados esperados: Capitalização de resultados e de metodologias de processos inovadores para os agentes das
fileiras e para os membros da rede rural através de 18 workshops, 3 plataformas web, 1 Ficha de Boas práticas e
Inovação/fileira e 1 Ficha de resultados do processo.
Objetivo 3) Transferir conhecimentos técnicos ao setor, desde a produção (agrícola ou florestal) destas novas
fileiras, até à valorização agroindustrial;
Resultados esperados: Transferência de conhecimento para os agentes das fileiras e para os membros da rede rural
através de 18 encontros de produtores, 2 seminários e 3 plataformas web e 4 Fichas de Boas Práticas de Inovação.
Objetivo 4) Assegurar o desenvolvimento e animação de Redes Temáticas para cada uma das fileiras envolvidas;
Resultados esperados: Animação da rede através de metodologias participativas e interativas, nomeadamente
através de 18 workshops e sessões e 3 plataformas interativas.
Objetivo 5) Promover a incorporação dos aspetos inovadores de sucesso ao nível dos produtores e transformadores
destas fileiras.
Resultados esperados: 10% dos agentes das fileiras incorporam resultados de inovação; 2 novas fileiras incorporam
metodologias e ferramentas inovadoras.

