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A Organização de Produtores – Novo regime 

 

A dificuldade de comercializar os produtos em resultado da pequena dimensão económica das explorações e da 
fraca organização da produção é consensualmente considerada um dos principais problemas do setor agrícola e 
florestal em Portugal. 
O nível de organização e de concentração da oferta de Portugal em comparação com os outros estados-membros é 
bastante fraco. Esta realidade traduz-se na dificuldade dos produtores portugueses conseguirem preços 
competitivos para os seus produtos, ou muitas vezes, de não poderem sequer vender porque a oferta de produtos 
que têm disponível individualmente não chega para responder às exigências da procura. 
A organização dos produtores é pois uma necessidade urgente e um desafio que se coloca ao conjunto dos 
produtores agrícolas e florestais em Portugal e às suas organizações. 

Saiba mais. 

Reconhecimento de organizações de produtores - Regras adaptadas à Região Autónoma dos Açores 

Foi publicado o Despacho n.º 493/2016 de 15 de Março de 2016, que adapta à 
Região Autónoma dos Açores, as regras para o reconhecimento de organizações 
de produtores e respetivas associações, relativamente às produções vegetais e 
animais. 
 

Saiba mais. 
 
 
 

  
 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1995-a-organizacao-de-produtores-novo-regime
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1955-regras-para-o-reconhecimento-de-organizacoes-de-produtores-adaptadas-a-regiao-autonoma-dos-acores
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proderam2020.madeira.gov.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://proruralmais.azores.gov.pt/


                                                                                                                                               

 

2º Encontro dos Produtores de Agricultura Biológica da Península de Setubal, 11 de abril, em Palmela 

 
A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), a 
Rede Rural Nacional (RRN) e Associação de Desenvolvimento Regional da 
Península de Setúbal (ADREPES) vão promover o II Encontro de Produtores de 
Agricultura Biológica da Península de Setúbal, no dia 11 de abril, com início às 14h, 
no Espaço Fortuna da ADREPES, na Quintado Anjo, Palmela. 
 
Esta iniciativa tem como objetivo a criação de soluções conjuntas e inovadoras 
para o desenvolvimento da agricultura biológica na região e foi programada na 
sequência da realização do I Encontro (realizado no dia 30 de novembro de 2015) 
que permitiu o estabelecimento de um primeiro contacto entre os produtores 
presentes e a elaboração de um diagnóstico com a participação ativa de todos os 
interlocutores que participaram no evento. 
 

Saiba mais. 

  

 

      

Sessões de Informação sobre a Dieta Mediterrânica no Algarve 

 
A Associação In Loco, enquanto entidade responsável pela dinamização da Rota da 
Dieta Mediterrânica, em parceria com as câmaras municipais e CCDR Algarve estão 
a promover um ciclo de sessões de informação sobre a Dieta Mediterrânica e 
sobre as oportunidades de negócio que esta pode proporcionar às empresas da 
Região, em setores tão diversos como a agricultura, a restauração, o artesanato, o 
património, o turismo ou outros. Nestas sessões será também apresentada a Rota 
da Dieta Mediterrânica. Para saber mais: 
 

Site da Associação in Loco  
 

Site da Rota da Dieta Mediterrânica  

  
 

      

Encontro de Produtores de Hortícolas em Hidroponia da Região de  Lisboa e Vale do Tejo, dia 26 de abril, 
em Torres Novas 

 
Com o objetivo de identificar, caracterizar e encontrar possíveis respostas aos 
principais estrangulamentos e necessidades no setor da produção de hortícolas 
em hidroponia na região de Lisboa e Vale do Tejo, vai a Direção Regional de 
Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo – DRAPLVT – em colaboração com a Rede 
Rural Nacional promover um Encontro de Produtores de Hortícolas em Hidroponia 
da Região de Lisboa e Vale do Tejo.   
O encontro irá realizar-se no Auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto 
Lopes, no Jardim das Rosas, em TORRES NOVAS, no dia 26 de Abril, às 14h30m.  
 

Saiba mais.  

  

 

  

 

    

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1990-2-encontro-dos-produtores-de-agricultura-biologica-da-peninsula-de-setubal
http://www.in-loco.pt/
http://www.rdm.pt/index.php/pt/
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1998-encontro-de-produtores-de-horticolas-em-hidroponia-da-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo


                                                                                                                                               

Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola - Aberta a terceira edição 

O Crédito Agrícola, em parceria com a INOVISA, lançou a terceira edição do Prémio 
Empreendedorismo e Inovação. Esta iniciativa pretende divulgar e promover o 
empreendedorismo e a inovação nos sectores da agricultura, agro-indústria, 
floresta e mar, premiando os projetos mais inovadores nas seguintes categorias: 
“Produção e Transformação”; “Comercialização e Internacionalização”; 
“Investigação e Desenvolvimento Tecnológico”; “Desenvolvimento Rural”, com um 
prémio de 5 mil euros em cada categoria. Serão também atribuídos dois prémios 
de reconhecimento especi al a: “Jovem Empresário Rural” e “Projetos de Elevado 
Potencial promovidos por Associados do Crédito Agrícola”. O período de 
candidaturas decorre de 1 de abril a 1 de julho de 2016. A inscrição deverá ser 
submetida através do website www.creditoagricola.pt.  
A RRN participará no júri do concurso. 

Para mais informações, os interessados poderão consultar: 
www.premioinovacao.pt 

Saiba mais. 

  

 

33ª OVIBEJA, de 21 a 25 de abril de 2016, em Beja 

Organizada pela ACOS – Associação de Agricultores do Sul realiza-se de 21 a 25 de 
Abril no Parque de Feiras e Exposições de Beja, uma nova edição da Ovibeja, Feira 
Agrícola de grande projeção nacional e internacional.  
A edição deste ano reforça o projeto “Terra Fértil”, uma mostra de inovação 
agrícola e de agronegócios que reafirma o potencial agrícola da região e do país. 
O evento vai ainda dinamizar um espaço dedicado à cultura alentejana, no qual 
será apresentada a exposição temática "O Nos so Cante" a par com um conjunto 
de projetos culturais, de artes e de ofícios. 

Saiba mais. 

  

 

Reunião da Estrutura Técnica da Rede Rural Nacional na DRAPLVT 

No dia 17 de março de 2016 realizou-se na Direção Regional de Agricultura e 
Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT) uma reunião de trabalho em que 
participaram técnicos e dirigentes da DRAPLVT e da Estrutura Técnica de Animação 
da RRN com o objetivo de identificar temas e planear atividades a desenvolver em 
conjunto para promover o apoio aos agricultores, às organizações do setor e aos 
diversos agentes do desenvolvimento rural da Região. 

Saiba mais. 

  

 

4.ª Reunião de Redes Rurais Nacionais    

Nos dias 29 de fevereiro e 1 de março, decorreu a 4.ª reunião das Redes Rurais, 
em Bled, Eslovénia, que teve por objetivo discutir e trocar experiências sobre 
avaliação e autoavaliação das Redes Rurais Nacionais e apoiar as RRN na 
prossecução do objetivo de "melhorar a implementação dos PDR", incentivando-as 
a desenvolver “Comunidades de Práticas” em torno de temáticas de interesse 
relacionadas com os PDR.  

Saiba mais. 

  
 

http://www.creditoagricola.pt/
http://www.premioinovacao.pt/
http://www.rederural.pt/index.php/pt/noticias/79-destaques/1988-aberta-a-terceira-edicao-do-premio-empreendedorismo-e-inovacao-credito-agricola
http://www.ovibeja.pt/
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1949-reuniao-da-estrutura-tecnica-da-rede-rural-nacional
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1994-4-reuniao-de-redes-rurais-nacionais


                                                                                                                                               

4.ª Reunião do Grupo Diretor da RRN 

Na reunião foi apresentado um balanço das atividades realizadas pelo Ponto de 
Contacto da REDR, pelo Serviço de Apoio da PEI-AGRI e pelo Helpdesk 
da Avaliação, desde a última reunião da Assembleia das RRN. Foi salientado o 
papel das Redes na implementação dos PDR e na inovação.  

Saiba mais. 

   

Apresentação e Divulgação do PRODERAM 2020 

Durante o primeiro trimestre de 2016 a Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020 
promoveu um ciclo de sessões de apresentação e divulgação do Programa de 
Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira. 
Foram realizadas sessões em todos os concelhos da Região e participaram cerca de 
2000 pessoas. Saiba mais. 
 
Notícia elaborada pelo Ponto Focal da Estrutura Técnica de Animação da RRN da 
Região Autónoma da Madeira 

  

 

Criada Unidade de Missão para a Valorização do Interior 

A Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI) foi criada por 
Resolução do Conselho de Ministros nº 3/2016, de 22 de janeiro com a missão de 
“criar, implementar e supervisionar um programa nacional para a coesão 
territorial, bem como promover medidas de desenvolvimento do território do 
interior de natureza interministerial”. A UMVI deverá apresentar no prazo de 180 
dias ao Conselho de Ministros o programa nacional para a coesão territorial e 
outras medidas para o desenvolvimento do território do interior. 
Diversas entidades, públicas e privadas, estão a promover debates n as regiões 
com o objetivo de recolher opiniões e contributos para o programa de coesão 
territorial. 

Resolução do Conselho de Ministros nº 3/2016, de 22 de janeiro.   Saiba mais. 

  

 

Notícias da Parceria Portuguesa para o Solo - Publicada a 4.ª Folha Informativa  

Recentemente, aderiram três novos membros à Parceria Portuguesa para o Solo 
(PPS), uma parceria que pretende desenvolver a consciência sobre a importância 
do solo e contribuir para o desenvolvimento de capacidades técnico-científicas 
nesta temática. 

Leia esta e outras notícias na Folha Informativa da PPS Nº 4 - abril 2016. 

  

 

“Alimentação sustentável e saudável” tema da Cultivar nº 3 

O GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral editou o nº 3 
da publicação Cultivar – Cadernos de Análise e Prospetiva. Na secção I, Grandes 
Tendências, vários especialistas apresentam a sua opinião sobre as políticas 
públicas necessárias para assegurar uma produção alimentar sustentável e uma 
alimentação saudável; na secção II, Observatório, apresenta diversas análises 
sobre estes temas; e, na secção III, o representante da FAO em Portugal aborda o 
papel das leguminosas nos sistemas alimentares e são também apresentadas 
diversas fichas de leitura. Saiba mais.  

 

  

 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1964-4-reuniao-do-subgrupo-de-inovacao-e-4-reuniao-do-grupo-diretor-da-rrn
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1970-proderam-2020-sessoes-de-apresentacao
https://dre.pt/application/conteudo/73268683
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1857-unidade-de-missao-para-a-valorizacao-do-interior-publicada-a-missao-e-o-estatuto
http://parceriaptsolo.dgadr.pt/recursos/folha-informativa
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1974-cultivar-cadernos-de-analise-e-prospetiva-n-3-marco-de-2016


                                                                                                                                               

Guia do Empreendedor Agrícola 

O Guia do Empreendedor Agrícola foi desenvolvido pela INOVISA, no âmbito da 
MBIA - McDonald's Business Initiative for Agriculture, e foi lançado no passado dia 
5 de abril, durante o evento MBIA Talks, que foi dedicado à inovação e 
empreendedorismo no sector primário. Neste evento foram ainda apresentados 
diversos exemplos de jovens empreendedores inovadores. Saiba mais. 

  

 

Código Cooperativo 2015 – publicados documentos resumo sobre as principais alterações  

Com o objetivo de facilitar o conhecimento e a análise sobre as alterações 
introduzidas pelo novo Código Cooperativo, estabelecido pela Lei nº 119/2015 de 
31 de agosto e que entrou em vigor a 30 de setembro de 2015, a CASE – 
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social elaborou um documento que 
sistematiza as principais alterações e um quadro que compara por artigo, o 
anterior e o novo Código. Saiba mais. 

  
 

Guia de Orientação da OCDE-FAO para Cadeias de Abastecimento Agrícola Responsável 

O Guia de Orientação para Cadeias de Abastecimento Agrícola Responsável que a 
OCDE-FAO editou tem por objetivo ajudar as empresas a cumprirem as normas 
existentes para que possam ter uma conduta empresarial responsável ao longo de 
toda a cadeia de abastecimento agrícola. 
As Orientações destinam-se a todas as empresas que operam ao longo da cadeia 
de abastecimento agrícola, incluindo nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, 
de pequena, média e grande dimensão. Saiba mais. 

  

 

 
 

DaVaca Laticínios do Monte: uma estratégia de valorização do leite através da transformação na exploração 

 Título  
DaVaca Laticínios do Monte® - Iogurte 100% natural. On-farm 
transformação de leite   

 

 Tema Laticínios; Inovação produtos; Diversificação na exploração   

 Promotor APECO - Agro-Pecuária Coelheirinhas, Lda.   

 Local Elvas; Região do Alentejo   

 Programa FEDER   

 Custo total 75 000 €   

 Síntese 

O projeto DaVaca Laticínios do Monte®, desenvolvido pelo 
produtor de leite APECO, Lda., consiste na criação de uma unidade 
de produção de iogurtes a partir do leite do dia, como forma de 
valorizar o produto. 

  

 Saiba mais Ficha da Base RRN de Projetos Relevantes    

 

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: CONTACTE A RRN. 

        

«emRede – Folha Informativa da RRN»   Versões on-line  

«emRede – Revista da RRN» Versões on-line 

Newsletter da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (ENRD) Versões on-line 
Edição: Rede Rural Nacional, 2016.  
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA Telef.: +351 218442200 
rederuralnacional@dgadr.pt – rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt – http://www.rederural.pt              
 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1992-guia-do-empreendedor-agricola
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1966-novo-codigo-cooperativo
http://www.rederural.pt/index.php/pt/noticias/78-noticias/1977-guia-de-orientacao-da-ocde-fao-para-cadeias-de-abastecimento-agricola-responsavel
http://data.dgadr.pt/rrnprojetos/eu/proj.php?search_fd0=145
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
http://www.rederural.pt/index.php/pt/emrede/folha-informativa
http://www.rederural.pt/index.php/pt/emrede/revista-da-rrn
https://enrd.ec.europa.eu/en/content/enrd-newsletter
callto:+351%20218442200
http://www.rederural.pt/
http://www.rederural.pt/index.php/pt/homepage
https://www.facebook.com/pages/Rede-Rural-Nacional/444105895706165
https://twitter.com/pt_rrnacional
https://www.youtube.com/channel/UC2UYxZZYcKiXx5tboWg5bvg

