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Bolsa de terras - Publicitados os anúncios dos concursos das terras do Estado 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, enquanto entidade gestora da Bolsa de terras, procedeu 
nesta data, 7 de outubro de 2014, à publicitação dos Anúncios de abertura dos procedimentos por concurso 
público relativos a 25 terras do Estado, correspondentes a aproximadamente 730 hectares. Saiba mais. 

  

 

 

DRAP Norte promoveu seminários na Semana do Mundo Rural – Braga 
Numa iniciativa em parceria com a Câmara Municipal de Braga, foram realizados 
dois seminários: “Organizações de Produtores - Medidas de Apoio” (29 de 
setembro) e ”Rede de Conhecimento das Tecnologias Agrícolas da Região Norte” 
(2 de outubro). Saiba mais. 

Notícia elaborada pelo Ponto Focal Regional do Norte (DRAP Norte) da Estrutura Técnica de 
Animação da Rede Rural Nacional.  

 

 

Rede Europeia de Desenvolvimento Rural reinicia as atividades 
O Ponto de Contacto que dinamiza a Rede Europeia de Desenvolvimento Rural 
tem uma nova equipa para o período 2014-2020, que pode ser contactada em : 
Rue de la Loi 38 (4th Floor), B - 1040 Bruxelas - Bélgica; Telefone: +32 2 801 38 00; 
E-mail: info@enrd.eu. 

 

 

Jornadas Técnicas de Plantas Aromáticas e Medicinais - Elvas 
A ADCMoura e a Escola Superior Agrária de Elvas, do Instituto Politécnico de 
Portalegre, promovem estas jornadas nos dias 23 e 24 de Outubro de 2014, com o 
apoio do Programa para a Rede Rural Nacional. Saiba mais. 

 

 

Projeto PRODER "Jovem Agricultor em Rede" 
Por iniciativa da AJAP, no âmbito da medida que apoiou a criação de Redes 
Temáticas (4.2.2), foi desenvolvida uma plataforma Web para a recolha, partilha e 
divulgação de informação sistematizada para Jovens Agricultores. Tem por 
palavras-chave: reunir, sistematizar, divulgar, comunicar, partilhar, disseminar. 
Reune já 159 membros que esperam vir a tornar-se uma comunidade de prática 
ndo setor agrícola. Saiba mais. 

 
  

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1130-bolsa-de-terras-publicitacao-dos-anuncios-de-concursos-das-terras-do-estado
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede&item=2014_09_Noticia+RRN_V2_norte2.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1126-jornadas-tecnicas-de-plantas-aromaticas-e-medicinais-elvas
http://jovemagricultoremrede.net/


 

 

 

 

 

  

Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse para os agentes dos territórios rurais. Envie o seu contributo, 
envie a sua folha informativa: Contactar a RRN. 
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