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C o o r d e n a d o  p o r :
Universidad Católica de Murcia (UCAM) · ESPANHA
Fundada em 1996, UCAM é uma universidade privada com mais de 20.000 
estudantes, que oferece proeminentes graus europeus o�ciais, programas de 
mestrado, programas de doutoramento e outros títulos de prestígio.
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C o o r d i n a t e d  b y :
Universidad Católica de Murcia (UCAM) · SPAIN
Established in 1996, UCAM is a private university with more than 20.000 students 
that o�ers prominent European o�cial degrees, Master programs, PhD programs 
and other prestigious titles.
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Desenvolvimento de 
uma classi�cação de 

referência para listar os 
conceitos e modelos de 

negócios existentes em 
termos de condições 

iniciais, obstáculos 
enfrentados, fatores 

facilitadores, 
mecanismo �nanceiro, geração de 
valor acrescentado, empregos e 

outros benefícios ambientais e 
sociais.
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Análise e 
conceptualização do 
conceito de Living Lab 
rural.

01

02Criação e 
conceptualização de 

um conceito de modelo 
de negócio totalmente 

novo - o conceito de 
modelo de negócio do 

Living Lab Regional 
Circular (RAIN).
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Promoção da 
integração entre as 

partes interessadas dos 
setores rurais nas 

áreas piloto, através 
da criação de um 
ecossistema de 

serviços 
habilitados 

para TIC 
(Plataforma 

RAIN).

04

Rurais nas 13 regiões piloto.Validação dos Living  labs 

Novo conceito de negócio: economia circular em áreas rurais

O projeto LIVERUR visa modernizar as 
pequenas e médias empresas rurais 
presentes no território europeu e é um 
projeto H2020.
 

Os PMEAg (Pequenas e Médias Empresas 
Agrícolas) representam atores cruciais na 
estrutura e na dinâmica da economia rural 
da UE: apesar do processo de consolidação 
em curso, as atividades rurais na Europa 
ainda são realizadas principalmente por 
pequenas ou muito pequenas explorações. 
 

O objetivo da LIVERUR é introduzir a 
metodologia de investigação de Living Lab 
Rural no quadro PMEAg, com o objetivo de 
identi�car e analisar várias abordagens de 

modelos de negócios, para criar valor 
acrescentado, coesão social, empregos, 
integração de stakeholders, inclusão de 
atores, resiliência dos negócios aos 
mercados globais e aos impactos das 
mudanças climáticas, e escalabilidade e 
replicação da metodologia desenvolvida. 
 

Os Living Labs são ecossistemas de ICT 
centrados no usuário, de inovação aberta, 
operando em um contexto territorial que 
integra processo concorrente de 
investigação e inovação dentro de uma 
hélice quádrupla (Governo, Indústria / 
Agricultura, Pessoas, Academia), numa 
Parceria Pessoas-Público-Privada (PPPP).
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INVESTIGAÇÃO DO CONCEITO DE 
LIVING LAB NAS ÁREAS RURAIS Zentrum fuer Soziale Innovation GMBH (ZSI)  ·  ÁUSTRIA

O ZSI trabalha em diferentes ambientes com 
diversos clientes e partes interessadas, como a 
Comissão Europeia, Ministérios, Municípios, OCDE, 
OIT, outros órgãos públicos e ONGs, bem como 
cidadãos e empresas do setor privado.

Regional management Burgenland GmbH (RMB) · ÁUSTRIA

O RMB é um provedor de serviços e um ponto de 
contato para toda a população de Burgenland e é 
comissionado pela Província de Burgenland.

Federal Institute of Agricultural Economics  (AWI) · ÁUSTRIA
O AWI é um instituto de investigação 
socioeconómica que realiza trabalhos sobre o 
setor agrícola austríaco, tanto no contexto 
nacional quanto internacional.

Biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) ·  LETÓNIA

ZSA é a voz do sector agrícola da Letónia. 
Proporciona representação e serviços pro�ssionais 
a toda a sociedade agrícola da Letónia.

TR Associates Ltd (TRA) · MALTA
A principal missão é trazer inovação aberta 
para o mercado em diferentes áreas de 
aplicações de TIC, com base numa parceria 
entre as partes interessadas (PPPP).

University of Ljubljana (UL) · ESLOVÉNIA

A UL é a mais antiga e maior instituição de ensino 
superior e investigação cientí�ca da Eslovénia 
conhecida por seus programas de estudo de qualidade.

Zafer Development Agency  (ZEKA) · TÚRQUIA

A ZEKA é uma agência dinâmica de 
desenvolvimento regional que opera na região 
TR33. Cria e promove parcerias estratégicas.

Institute of Entrepreneurship Development  (IED) · GRÉCIA
O IED é uma ONG grega comprometida com a 
promoção da inovação e o aprimoramento do 
espírito empreendedor.

Association Dar Margoum Ouedhref  ·  TUNÍSIA
Dar Margoum, uma organização sem �ns lucrativos 
da Tunísia. A principal missão da associação é 
preservar a autenticidade de Margoum.

Úhlava, o. p. s. (UHLAVA)  ·  RÉPUBLICA CHECA
A UHLAVA é uma organização sem �ns lucrativos 
que se concentra em atividades educacionais, 
consultivas e informativas com foco no 
desenvolvimento regional, meio ambiente e 
agricultura.

WIRELESSINFO  (WRLS) ·  RÉPUBLICA CHECA
O WRLS é um instituto de investigação virtual 
checo sem �ns lucrativos, fundado em 2003 por 
participantes checos no projeto WIRELESSINFO 
IST 1999 - 21056.

PARCEIROS
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de 
la Vega del Segura (ADRI) · ESPANHA

Wellness Telecom (WT) · ESPANHA

Chambre d’Agriculture Régionale  Pays de la Loire (CAPdL) · FRANÇA

A ADRI é um grupo rural cujo objetivo é o 
desenvolvimento sustentável da área rural do 
território de Vega del Segura.

A WT nasceu em 2008 como especialista em 
engenharia em Telecomunicações e Redes de TI.

As Câmaras de Agricultura são organismos públicos 
de autossu�cientes, geridas por agricultores eleitos 
para representá-los junto das autoridades públicas.

A Câmara de Agricultura da Bretanha, em França, é uma 
organização regional ao serviço dos agricultores e de 
projetos relacionados com a agricultura, ajudando-os a 
enfrentar os desa�os da agricultura do futuro.

The Brittany Chambers of Agriculture (CRAB) · FRANCE

Commissariat à l´Energie Atomique  et aux énergies alternatives 
(CEA) · FRANÇA
A CEA é uma organização de pesquisa tecnológica 
�nanciada pelo governo francês, focada em energia, 
segurança e tecnologia de baixo carbono. 

E35 Fondazione per la progettazione internazionale · ITÁLIA
E35 desenvolve e implementa projetos com o objetivo 
de contribuir para o crescimento económico e social 
local por meio de relações internacionais.

Unione dei Comuni del Trasimeno (UCT) · ITÁLIA
A UCT visa desenvolver sinergias e cooperação 
entre as administrações públicas, os empresários e 
instituições sem �ns lucrativos.

SOGESCA · ITÁLIA
A SOGESCA tem experiência na implementação 
de Sistemas de Gestão Ambiental e Energética 
em todos os setores.

CESIE · ITÍLIA
O CESIE é um centro europeu de estudos que 
trabalha para a inovação nas esferas educacional, 
social, económica e cultural, sem �ns lucrativos.

Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia do Governo Regional  
dos Açores  (FRCT) · PORTUGAL
O FRCT é uma agência pública que promove o Sistema 
Cientí�co e Tecnológico dos Açores através do 
�nanciamento de Investigação e através da 
participação em projetos.

Cleopa (CLEO) · ALEMANHA
O CLEO é um fornecedor de inovação que oferece 
uma ampla gama de ofertas de serviços e 
consultoria para reduzir seu balanço de CO2.

PARCEIROS


