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Plano de Trabalho do GTT - março 2017
Produto
Guia Geral

Atividades

Grupo

Definição do quadro de
referência para os CCA

Guias

Mapeamento dos CCA em
Portugal

Guias

Estudos de Caso na UE

Guias

Guias Geral de apoio à
criação de CCA

Guias

Definir e/ou promover
diferentes tipos de ações
de sensibilização

Sensibilização

Plano de Trabalho do GTT - março 2017
Produto
Guias por Modalidade

Atividades

Grupo

Mapeamento dos CCA em
Portugal

Guias

Estudos de Caso na EU

Guias

Guias por Modalidade

Guias

Sistematização e
divulgação de medidas de
política de apoio aos CCA

Medidas de Política

Sistematização e
divulgação de legislação e
normativos aplicáveis aos
CCA

Legislação

Definir e/ou promover
diferentes tipos de ações
de sensibilização

Sensibilização

Plano de Trabalho do GTT - março 2017
Produto

Atividades

Grupo

Guia da Legislação

Sistematização e
divulgação de legislação e
normativos aplicáveis aos
CCA

Legislação

Proposta de Alteração ou
elaboração de legislação e
normativos aplicáveis aos
CCA

Análise crítica de
legislação e normativos
aplicáveis e elaboração de
propostas de alteração nos
seguintes domínios:
Licenciamento, Higiene e
Segurança Alimentar,
Comercialização e
Empresarial

Legislação

Plano de Trabalho do GTT - março 2017
Produto

Atividades

Grupo

Guia do Financiamento

Sistematização e
divulgação de medidas de
política de apoio aos CCA

Medidas de Política

Proposta de Alteração ou
Criação de Medidas de
Apoio aos CCA

Análise crítica e elaboração Medidas de Política
de propostas de alteração
ou criação de outras
medidas de política de
apoio aos CCA

Plano de Trabalho do GTT - março 2017
Produto
 Sessões de Sensibilização
 Divulgação de Experiências de CCA
 Visitas a Experiências
 Brochuras e Folhetos
 Produção de Vídeos
 APP-Aplicação Móvel

Atividades

Grupo

Definir e/ou promover
Sensibilização
diferentes tipos de ações
de sensibilização dirigidas a
produtores, consumidores,
Intermediários, decisores e
dinamizadores

Espaço de Divulgação no Site da RRN
Produtos

Grupo

Guia Geral

Guias

Guias por Modalidade

Guias

Guia da Legislação

Legislação

Guia do Financiamento

Medidas de Política

Fichas de Estudos de Caso na UE Guias
Base de Dados e Mapeamento dos
CCA em Portugal

Guias

Instrumentos de Sensibilização

Sensibilização

PROJETO PILOTO
Conceção de uma METODOLOGIA para a criação de duas modalidades
de CCA“MERCADO DE PRODUTORES” e “FORNECIMENTO DE
PRODUTOS LOCAIS À RESTAURAÇÃO COLETIVA” e a sua APLICAÇÃO
NO TERRENO

Financiamento das Atividades do GTT no âmbito da RRN (AI)
Calendário de abertura de concursos para as Áreas de
Intervenção da RRN (Informação AG PDR 2020):


AI 3 - Divulgação de informação e facilitação de processos para
acompanhamento e avaliação das políticas de desenvolvimento rural,
nomeadamente do PDR 2020
Data Prevista: abril de 2017



AI4 - Observação da agricultura e dos territórios rurais: 3º trimestre 2017

-

Data Prevista: 3º Trimestre 2017

Financiamento das Atividades do GTT no âmbito da RRN (AI)
Beneficiários:


Membros da RRN, individualmente ou em parceria



Organismos, serviços e pessoas coletivas públicas sem fins
lucrativos



Pessoas coletivas de natureza privada sem fins lucrativos

Na AI 3 - “pessoas coletivas de natureza privada sem fins lucrativos” só
podem concorrer em parceria com os organismos, serviços e pessoas
coletivas públicas sem fins lucrativos
Na AI 4 - candidaturas podem ser individuais ou em parceria

Tipologia das operações
Área de Intervenção 3


Ações de recolha, tratamento e análise de informação que
visem a melhoria do acompanhamento e avaliação das
políticas de desenvolvimento rural.

Área de Intervenção 4


Ações destinadas a aprofundar o conhecimento da agricultura
e dos territórios rurais, incluindo estudos, no domínio das
prioridades de desenvolvimento rural.

Trabalho de Grupo – Resultados esperados
Durante a sessão do trabalho de grupo:
1. Identificação das atividades
2. Identificar por atividade:


Entidade coordenadora



Entidades participantes



Formalização de parceria e preparação de candidatura a financiamento



Identificação de outras entidades a integrar na parceria/trabalho de grupo



Calendarização das atividades não financiadas

Até final de março de 2017:
Apresentação de plano final de trabalho para divulgação pública no site da RRN e
conhecimento da Autoridade de Gestão do PDR 2020

Bom trabalho
Obrigada

