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LIAISON (Better Rural Innovation: linking actors, instruments na dpolicies through networks) é um
projeto de ‘investigação e inovação’ financiado pela UE que, ao longo dos últimos 4 anos, tem
tido como objetivo ajudar a desbloquear o potencial de “trabalhar em parceria para a inovação”
na agricultura, silvicultura e negócios rurais.

Novas ideias práticas e eficazes são necessárias para que os produtores agrícolas e florestais
consigam dar resposta às expectativas da sociedade, ao mesmo tempo que administram seus
próprios negócios com sucesso e em sintonia com os recursos naturais dos quais todos
dependemos.

A inovação é, portanto, um dos tópicos de discussão mais atual, desde as mesas da cozinha das
quintas até as salas de reuniões em Bruxelas.

A inovação tem muitas dimensões e abrange muitos processos. Trata-se também de networking,
troca de informações, inteligência coletiva e co-criação de novos conhecimentos e ideias. A
probabilidade de criar inovação aumenta quando produtores agrícolas e florestais, consultores,
investigadores etc. trabalham em parceria para encontrar soluções para as necessidades, desafios
e oportunidades do dia a dia.

O projeto LIAISON tentou compreender melhor o que resulta em sucesso de uma parceria para a
inovação. Por que algumas parcerias têm a capacidade de se organizar, de captar novas ideias,
de as alimentar e de criar algo novo? Como testam o seu modelo e o transformam em aplicação
prática real?

As respostas a essas perguntas estão reunidas em 5 Guias de instruções - 1) Coming together
(Começos); 2) Good Planning (Boa planificação); 3) Healthy partnerships (Parcerias saudáveis); 4)
Connected Partnerships (Parcerias conectadas); 5) Achieving impact (Ter impacto). E um Manual
de avaliação de impacto para profissionais que contém uma lista de ferramentas e metodologias
práticas para orientar a avaliação de impacto de projetos e iniciativas que visem criar inovação.
Esses documentos foram criados para ajudar quem queira construir um projeto ou parceria com
vários atores.

O objetivo deste seminário é, portanto, apresentar um resumo desses resultados, bem como alguns
exemplos de boas práticas de exemplos internacionais e portugueses. Por fim, durante a ronda de
discussão final, iremos analisar as implicações e aplicações destes resultados no contexto
português.

AGENDA

PARTE 1: Projeto H2020 LIAISON
1. Apresentação do projeto H2020 LIAISON (José Muñoz

Rojas)

2. Resumo dos principais resultados do projeto e “How to

Guides” (Maria Rivera)

PARTE 2: Boas práticas de exemplos internacionais e
nacionais
1. Projeto multi-ator H2020 Moving – Mountain Valorisation

through Interconnectedness and Green Growth (Catarina

Esgalhado)

2. Projeto Tertúlias do Montado (Helena Guimarães)

PARTE 3: Mesa redonda
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