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Consulta Pública Para Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

Entre 14 de Junho e 31 de Julho está a decorrer a consulta pública relativa ao Acordo de Parceria a negociar entre o Estado 

Português e a Comissão Europeia relativo aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para o período 2014-2020. Saber mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de 2 de julho, as empresas em toda a Europa têm um acesso mais fácil a um 
financiamento que lhes é muito necessário, uma vez que a Comissão Europeia alargou o portal 

único sobre o financiamento da UE. Consulte  aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foram já selecionados os peritos para integrar os "Focus Groups" (GF), da Parceria Europeia 
para Inovação - sobre as temáticas de Agricultura Biológica, Proteaginosas e Produção animal. 
No âmbito do 1.º GF, sobre Agricultura Biológica, encontra-se um perito português, o Doutor 
Miguel Brito (Licenciado em Agronomia, pelo Instituto Superior de Agronomia). Saber mais.  

 
 
 
 
A documentação relativa ao 18º Encontro das Redes Rurais que decorreu em Portugal, na cidade 
de Tomar, já se encontra disponível para consulta. Consulte aqui. 

 

 

 

Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse para os agentes dos territórios 
rurais. Envie o seu contributo, envie a sua newsletter: CONTACTAR A RRN.  
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Portal Único da UE Para Empresas 

Redes Rurais em Tomar 

Perito português integra Focus Group 

Fonte: www.pofc.qren.pt;http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_bandeiras_de_Portugal 

Fonte: http://ec.europa.eu/research/infoce ntre/arti cle_e n.cfm?id=/re search/hea dline s/news/arti cle_11 _01_3 1_en.html&item=Inf oce ntre&artid= 19693  

 

Fonte: www.europa.eu 

Fonte: Rede Rural Nacional 
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