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Oficio Circular DGAV nº 20 - “Reconhecimento de equivalências de formação previamente adquirida para
 habilitação como aplicador de produtos fitofarmacêuticos”

A DGAV esclarece que os utilizadores profissionais que disponham de formação homologada nas áreas da proteção e produção integradas,
 com carga horária igual ou superior a 48 ou 50 horas respectivamente, e que pretendam ver esta formação reconhecida como equivalente
 ao curso de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, podem requerer esse reconhecimento. Saiba mais.

Conheça o trabalho da RRN:

Produtos tradicionais agroalimentares portugueses

Parceria Portuguesa para o Solo edita a 1.ª Folha
 Informativa

O “Guia de boas práticas de desenvolvimento empresarial e
valorização de produtos agroalimentares tradicionais” foi  
elaborado no âmbito do projeto "Promover a identificação, análisee 
difusão de boas práticas de desenvolvimento empresarial e
processos de valorização dos produtos agro-alimentares  
tradicionais portugueses", apoiado pelo Programa para a RRN, em  
que foram parceiros a UTAD, o ISA e a DRAP Norte.

Saiba mais na Base de Dados de Iniciativas da Rede (pág. 1).

Descarregue o guia no Centro de Recursos (introduza, por 
exemplo, “Guia de boas práticas de desenvolvimento” na pesquisa  
simples).

A Parceria Portuguesa para o Solo, constituída recentemente,
pretende desenvolver a consciência generalizada sobre a 
importância do solo, nomeadamente visando os estudantes e 
contribuir para o desenvolvimento de capacidades técnico-
científicas nesta temática, tornando disponível o conhecimento 
científico, facilitando e contribuindo para o intercâmbio de 
conhecimentos e tecnologias entre as partes interessadas sobre a  
gestão e uso sustentável do recurso solo.  Saiba mais.

A 1.ª Folha Informativa da Parceria pode ser consultada no sítio da
Parceria. No caso de a querer receber, basta enviar um e-mail     
para parceriaptsolo@dgadr.pt. 

A Rede Rural Nacional no YouTube Rede da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural

Leia a Folha Informativa  de julho de 2015, do Ponto de Contacto
 da
REDR (inglês / francês).

Veja o último vídeo produzido pela Rede Rural Nacional: A Quinta
 de Alcube, um bom exemplo de diversificação de atividades na
 exploração agrícola.

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1592-oficio-circular-dgav-n-20-reconhecimento-de-equivalencias-de-formacao-previamente-adquirida-para-habilitacao-como-aplicador-de-produtos-fitofarmaceuticos
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projectos-da-rede
http://www.rederural.pt/index.php/pt/centro-de-recursos
http://parceriaptsolo.dgadr.pt/
http://parceriaptsolo.dgadr.pt/8-parceria/70-1-folha-informativa-da-parceria-portuguesa-para-o-solo
http://parceriaptsolo.dgadr.pt/images/folha_informativa/FI_-_PPS_-1-2015.pdf
mailto:parceriaptsolo@dgadr.pt


COFAFE: Produção de Plantas Aromáticas e Medicinais

Título COFAFE: Produção de Plantas Aromáticas e Medicinais 

Tema Empreendedorismo

Promotor COFAFE - Cooperativa dos produtores Agrícolas de Fafe, CRL 

Local Fafe; Norte

Programa PRODER

Medida 1.1 Inovação e Desenvolvimento empresarial 

Custo total 1.370.173 €

Síntese Projecto de produção, transformação e comercialização de plantas
 aromáticas e medicinais, no modo de produção biológico

Saiba_mais

Base de dados da RRN sobre Projetos Relevantes (pág. 7)

http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-
dados-nacional 
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