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Relatório de Atividades de 2014 da 

Estrutura Técnica de Animação da Rede Rural Nacional 

Durante o ano de 2014, na transição entre os períodos de programação 2007-2013 e 2014-
2020, a atividade da Estrutura Técnica de Animação (ETA) da Rede Rural Nacional (RRN) foi 
desenvolvida com o seguinte enquadramento: 

Despacho n.º 10599/2010, que estabelece a Coordenação da RRN na dependência da 
DGADR. A Unidade Central da ETA da RRN está integrada numa Direção de Serviços da 
DGADR e os Pontos Focais da ETA encontram-se integrados nas Secretarias Regionais das 
Regiões Autónomas e nas Direções Regionais de Agricultura e Pescas. 

Decreto-Lei n.º 62/2012, que estabelece a Autoridade de Gestão (AG) do Programa para a 
Rede Rural Nacional (PRRN) - PRODER e PRRN partilham uma Autoridade de Gestão única. A 
informação do PRRN encontra-se alojada no sítio Internet: www.prrn.proder.pt. 

Despacho n.º 10599/2010, de 16 de junho, que estabelece as condições de implementação 
e as regras de funcionamento da RRN, e determina que a ETA tem designadamente as 
seguintes atribuições gerais: 

▫ Articular com a REDR, com as redes rurais dos outros Estados-Membros e outros parceiros internacionais;  

▫ Criar condições para a participação organizada dos membros da RRN nas suas atividades;  

▫ Dinamizar e executar as atividades da responsabilidade da ETA, previstas no plano de atividades; 

▫ Elaborar e acompanhar a execução do plano de ação e o plano de atividades da RRN; 

▫ Operacionalizar a estratégia de informação e comunicação da RRN; 

▫ Promover a assistência técnica à cooperação LEADER para o desenvolvimento. 

Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, que estabelece o modelo de governação dos 
FEEI1 e estabelece a estrutura orgânica relativa ao exercício das competências de apoio, 
monitorização, gestão, acompanhamento e avaliação, certificação, auditoria e controlo. No 
artigo 61.º deste Decreto-Lei é criada, entre outras, como rede de articulação funcional entre 
os órgãos de governação, a Rede Rural Nacional. A Rede Rural Nacional é, assim, criada nos 
termos do disposto no artigo 54.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, para o período de programação 2014 a 
2020, no âmbito do desenvolvimento rural. A respetiva estrutura orgânica, composição e 
competências será estabelecida por portaria do membro do Governo responsável pela área da 
agricultura. 

O Relatório de Atividades da ETA relativo ao ano de 2014 estrutura-se nos seguintes eixos: 

I - Dinamizar as atividades da RRN 

II - Promover o acesso e a disseminação de informação 

III - Promover o conhecimento e a sua difusão 

IV - Apoiar a Cooperação LEADER 

O presente relatório integra os contributos dos Pontos Focais Regionais da ETA.  

 

                                                 
1
 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE), Fundo de Coesão (FC), Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural (FEADER), Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) e respetivos programas 
operacionais (PO) e programas de desenvolvimento rural (PDR). 
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A ETA tem como responsabilidade garantir a criação de condições para o funcionamento da 
Rede Rural Nacional.  

Em 2014, foi assegurado o regular funcionamento da RRN, a articulação com as redes 
europeia e dos outros Estados-Membros e dinamizada a elaboração do Plano de Atividades/ 
Comunicação da Rede. 

Realizaram-se as seguintes atividades: 

 

I.1 - Organizar e dinamizar o funcionamento dos órgãos e estruturas da 
RRN 

 

Normas e 
procedimentos para 
admissão de 
Membros da RRN 

• Receção, análise e decisão sobre a admissão de 43 novos membros, implicando 
procedimentos de admissão, quer da parte dos Pontos Focais Regionais (membros 
regionais), quer da Unidade Central da ETA (membros nacionais). 

• N.º total de membros em 31.12.2014: 396. 

• Resposta a questões sobre procedimentos para adesão de membro à Rede Rural e sobre 
o funcionamento da RRN e PRRN. 

Reunir os órgãos da 
RRN 

• Realizadas 3 reuniões da ETA, a 10 de fevereiro, 3 de abril e 29 de outubro (discussão 
de atividades e temas por aplicação de metodologias participativas): 

- Programação 2014-2020; 

- Plano de Ação da RRN 2014-2020; 

- Plano de Atividades/Comunicação da ETA-RRN para 2014 (revista, folha informativa, site, 
seminários, eventos); 

- Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) – Organização de Workshops Regionais 
sobre Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL); 

- Organização de sessões temáticas regionais; 

- Ano Internacional Agricultura Familiar; 

- O papel da RRN no âmbito da PEI-AGRI; 

- Organização de workshops temáticos sobre a PEI-AGRI. 

• Reunida a Assembleia Rural Regional do LVT e do Alentejo. 

• Participação da ETA na reunião do Comité de Acompanhamento do PRRN, a 2 de junho. 

Formação da ETA 
• Participação em 2 sessões de formação Peer-to-Peer (entre pares, dirigidas a elementos 
das ETA) organizadas pela REDR (ver ponto I.4). 

Financiamento 

• Em 2014, foi prosseguida a execução dos projetos apresentados ao PRRN (assistência 
técnica). 

• Prolongado para 2015 (1.º trimestre) o período de execução do PA de assistência 
técnica da UC ETA. 

 

 

 

 

I – Dinamizar as atividades da RRN 
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I.2 - Organizar encontros da Rede Rural Nacional  

A ETA (Unidade Central e Pontos Focais Regionais), em colaboração com membros da Rede e 
outros parceiros nos territórios, organizou diversos seminários a nível regional que 
proporcionaram oportunidade de divulgação de iniciativas relevantes ou inovadoras assim 
como o encontro entre os membros da rede e outros interessados. 

Organizar o encontro 
da RRN 

• Seminário "As boas práticas de cooperação e de desenvolvimento rural no âmbito do 
PRODER e da RRN no período 2007-2013" (Castelo Branco, 22 de maio) – n.º de 
participantes: 157; n.º de projetos divulgados: 17. 

• "Reunião dos membros da RRN do Alentejo" (Évora, 8 de abril): n.º de participantes: 
22; n.º de projetos divulgados: 20. 

• "Novas Tendências na Agricultura" (Abrantes, 7 de maio): n.º de participantes: 119; 
n.º de projetos divulgados: 6. 

• Mostra de Projetos "Consolidar o Passado, Planear o Futuro – Península de Setúbal, 
Território de Terra e Mar" (Palmela, 6 e 7 de junho) – n.º de participantes: 151; n.º 
de projetos divulgados: 98.  

• Seminário "Produzir e Vender na Agricultura Novas Tendências" (Santarém, 13 de 
junho) – n.º de participantes: 135; n.º de projetos divulgados: 11. 

• Seminário "Novas Oportunidades para a Agricultura" (Rio Maior, 1 de setembro) – n.º 
de participantes: 150; n.º de projetos divulgados: 8. 

• Mostra de Projetos "O Impacto da Abordagem LEADER no Médio Tejo" (Tomar, 8 e 9 
de outubro) – n.º de participantes: 159; n.º de projetos divulgados – 15. 

• Seminário "A Diversificação da Agricultura no Oeste" (Caldas da Rainha, 5 de dezembro) 

– n.º de participantes: 46; n.º de projetos divulgados – 8. 

• Organização de uma visita de estudo de técnicos ligados à agricultura sérvia (área da 
DRAPLVT, 2 julho). Esta visita, financiada pela GIZ, uma instituição que faz parte do 
Ministério de Desenvolvimento da Alemanha, teve como objetivo dar a conhecer 
exemplos de abandono da terra / medidas para combater o problema e o 
desenvolvimento rural em geral. – n.º participantes: 22 técnicos sérvios; n.º projetos 
divulgados: 3 (Bolsa Terras, Emparcelamento Vale do Sorraia e Abordagem LEADER-
APRODER). 

 

 

I.3 - Bolsa de iniciativas da Rede Rural Nacional (arquivo) 

Com o objetivo de facilitar a constituição de parcerias, foi criada em 2011 uma Bolsa de 
Iniciativas, disponível no sítio da RRN, permitindo que potenciais promotores pudessem dar a 
conhecer a sua ideia de projeto, procurar parceiros ou propor a sua participação em projetos. 
Esta Bolsa esteve aberta entre maio e agosto de 2011 e nela foram inscritas um conjunto de 
propostas de iniciativas/ideias de projetos. Desde essa data encontra-se inativa, estando a 
informação disponível no sítio da RRN como forma de divulgação.  

Divulgar Bolsa de 
Iniciativas da Rede 

• Disponibilizado arquivo da Bolsa de Iniciativas no sítio da RRN: 

http://data.dgadr.pt/bolsa/. 
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I.4 - Participar em atividades ao nível da União Europeia 

A ETA tem a responsabilidade de participar nas reuniões e eventos promovidos pela Rede 
Europeia de Desenvolvimento Rural, Redes Rurais dos outros Estados-Membros, DG AGRI ou 
outras entidades da União Europeia, garantindo a divulgação dos documentos e das decisões 
de interesse para os membros e órgãos da RRN. As participações em «Grupos de Trabalho e 
Focus Group / Outros» são indicadas no ponto III.7, por se tratarem de iniciativas 
relacionadas com a promoção do conhecimento e sua difusão. 

Reuniões de trabalho 
/partilha de 
informação e 
experiência 

• Participação no 12.º Comité de Coordenação e no Seminário "Successful 
implementation of RDP", a 28 e 29 de janeiro, em Bruxelas. 

• Participação no 21.º (e último do período 2007-2013) Encontro das Redes Rurais 
Nacionais dos EM, a 6-7 de maio, em Kendal, Inglaterra.  

• Participação no Programa Piloto de Formação Peer-to-Peer – 6.º Módulo sobre 
"Trabalhar em Rede para fomentar a inovação nos PDR 2014-2020", em Ghent, 
Bélgica, a 18-19 de março; 7.º Módulo sobre ‘Compreender a avaliação e 
autoavaliação das RRN’, a 8 de maio, em Kendal, Inglaterra. 

• Participação no 12.º (e último do período 2007-2013) Subcomité LEADER (SCL), no 
13.º (e último do período 2007-2013) Comité de Coordenação e no Evento final da 
REDR, em Bruxelas: a 2 e 3 de junho. 

• Participação na Audiência Pública sobre "CLLD as a tool of cohesion policy 2014-2020 
for local, rural, urban and peri-urban development", a 29 de setembro, em Bruxelas. 

• Participação no 1.º Encontro das Redes Rurais Nacionais dos EM (período 2014-
2020), em 5-6 de novembro, em Bruxelas. 

• Resposta a uma solicitação do Ministério da Agricultura Romeno. Portugal (GPP, AG e 
DGADR/RRN) recebeu uma delegação Romena do Ministério da Agricultura, na 
Secretaria-geral em Lisboa, no dia 9 de dezembro. Apresentações sobre: PDR 2020; 
LEADER e RRN. 

• Enviados (fevereiro) 12 projetos relevantes para a seleção a realizar pela REDR para 
elaboração de uma brochura de encerramento do FEADER, a apresentar no evento 
final de junho de 2014. 

• Enviada apresentação 'Comunicar na Rede' para Seminário "Comunicar o 
Desenvolvimento Rural", promovido pela RR da Lituânia e REDR, em Vilnius, Lituânia, 
a 3-4 de março.  

 

 

I.5 - Articular com organismos nacionais do MAM e AG dos PDR 

A ETA promoveu encontros de trabalho e desenvolveu contactos com vários organismos 
responsáveis pela conceção e aplicação da política de desenvolvimento rural, com o objetivo 
de identificar e desenvolver complementaridades de atuação a nível de aplicação das medidas 
de política e ampliar os seus efeitos. 

 

 

Reuniões de 
trabalho /contactos 

• Desenvolvidos contactos com AG PRODER-PRRN-para articulação funcional. 

• Participação em reuniões de trabalho / pareceres da RRN sobre fichas de programação 
do Desenvolvimento Rural para 2014-2020 – RRN, DLBC, PEI-AGRI. 
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I.6 - Elaborar o Plano de Ação e Comunicação da RRN 2014-2020 

Nos termos previstos nos PDR 2014-2020, o Plano de Ação é preparado pela estrutura técnica 
da RRN de acordo com as Áreas de Intervenção comuns aos três PDR e é homologado pelas 
respetivas autoridades de gestão. Este Plano define os objetivos de médio prazo e estrutura as 
ações da RRN, identificando para cada uma delas um conjunto de atividades e metas de 
concretização e inclui um plano de comunicação.  

Elaboração do Plano 
de Ação e 
Comunicação da RRN 
2014-2020 

• Elaborada proposta de Plano de Ação e Comunicação da RRN 2014-2020, incorporando 
contributos regionais. 

• Envio ao GPP para discussão. 

 
 

I.7 - Acompanhar a execução das atividades promovidas pela RRN 

Face ao crescente número de membros e à diversidade das atividades a realizar no âmbito da 
RRN, tornou-se necessário encontrar um sistema de acompanhamento das atividades e de 
sistematização dos resultados, para efeitos da respetiva divulgação.  

Acompanhamento da 
execução das 
atividades 
promovidas pela 
RRN 

• Sistematização da informação relativa aos projetos executados no âmbito do PRRN (33 
projetos). 

• Carregamento da informação na Base de Dados de Projetos PRRN, para visualização 
on-line e impressão no sítio da RRN (36 projetos). 

• Compilação dos produtos dos projetos PRRN no Centro de Recursos do sítio Internet da 
RRN: 132 documentos. 

• Participação (como ETA/RRN) em iniciativas no âmbito de operações apoiadas pelo 
PRRN, nomeadamente (entre outros): 

- Workshop "Projeto Promover os Recursos Micológicos" – Chamusca, 18 de março; 

- Formação - "Estratégias de Desenvolvimento Local 2014-2020 – Estratégias de Valorização de 
ativos específicos em territórios rurais e Método participativo nas EDL", com a iniciativa da 
RRN e Federação Minha Terra – Lisboa; 2 de abril; 

- Ação de Sensibilização "Desafios do Desenvolvimento Rural" – Câmara Municipal Abrantes, 
Abrantes, 22 de abril; 

- Seminário "EUROACE – Cooperação e Desenvolvimento Rural – Experiências e Perspetivas 2014 
– 2020" – Idanha-a-Nova, 29 de abril (ver ponto IV.1); 

- Sessão "Os Circuitos Curtos e a Distribuição Alimentar" – APEE e CM Loures – Loures, 19 de 
junho; 

- Sessão de Informação "Oportunidades de Financiamento – Horizonte 2020" – Oeiras, 30 de 
setembro; 

- Participação na 1.ª reunião Ordinária do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento 
Intermunicipal do Médio Tejo – Tomar, 17 de junho; 

- Participação na sessão de apresentação do POR Alentejo – Évora, 14 de março; 

- Participação na apresentação da Estratégia de Desenvolvimento da ADREPES – Sesimbra, 4 de 
dezembro; 

- "As Caixas Agrícolas e a Abordagem LEADER" – FENACAM e Federação Minha Terra – Fátima, 17 
de outubro; 

- Seminário "Conversão do olival tradicional para o modo de produção biológico" – ADC Moura 
(Projeto Formar para a produção de plantas aromáticas e medicinais em Portugal) – Vila 
Verde de Ficalho, 23 de setembro. 

• Resposta a questões colocadas pelos membros da RRN no âmbito do PRRN. 
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II – Promover o acesso e a disseminação de informação 

A Rede Rural deve desempenhar um papel ativo no apoio à ação dos agentes envolvidos no 
desenvolvimento rural, favorecendo e potenciando a troca de informação, de experiências e de 
conhecimento, utilizando os meios adequados em função dos objetivos a atingir, dos 
conteúdos e do público-alvo. 

Em paralelo, a rede deve introduzir novas temáticas, estimular e alargar o debate, potenciar a 
produção e a utilização de novos conhecimentos. Neste sentido, assume papel fundamental a 
interligação com a Rede Europeia para o Desenvolvimento Rural (REDR) e com as Redes 
Rurais dos outros países. 

 

II.1 - Linhas orientadoras para a área de informação e comunicação da 
RRN 

A RRN tem um papel essencial na recolha, sistematização e divulgação de informação.  

O Plano de Comunicação de 2014 assegurou a continuidade das atividades de comunicação na 
transição entre quadros de programação. 

Gestão Eletrónica 
dos contactos da 
RRN 

• Assegurada a gestão das caixas de correio-eletrónico “Rede Rural Nacional” e 

“Secretariado” rederuralnacional@dgadr.pt; rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt. 

• Efetuadas atualizações das listas de contactos dos membros e das estruturas da rede e 
listas de divulgação por correio eletrónico.  

Desenvolver Plano 
de Comunicação da 
RRN 

• Prosseguida a operacionalização das atividades do Plano (atividade transversal). 

• Divulgada diversa documentação/informação relativa a workshops, seminários, ações 
de formação, inquéritos, eventos, projetos, entre outros, através do sítio Internet, 
folhas informativas, revista da RRN, redes sociais, etc. 

• Por solicitação dos membros da RRN, foram divulgadas as suas iniciativas nos sítios 
Internet da RRN e das DRAP e Secretarias Regionais. 

• Resposta a questões formuladas por entidades não membros sobre o funcionamento da 
RRN e PRRN. 

• Produção de documentação técnica para apoio à realização de eventos/elaboração de 
artigos técnicos. 

• Avaliação Intercalar do Plano de Comunicação da RRN para o ano de 2014. 

 
 

II.2 - Desenvolver e publicitar a imagem da RRN 

A atividade da Rede Rural Nacional é identificada através de uma imagem gráfica, aplicada em 
todos os suportes de comunicação. Esta imagem é utilizada no sítio Internet e em todos os 
suportes digitais ou impressos e em todas as atividades e produtos da RRN. 

Divulgar a marca e a 
imagem da rede 
rural 

• Divulgada a marca RRN, no sítio Internet, folha informativa, revista, apresentações, 
poster. 

• Divulgada a marca RRN através da distribuição de material promocional em eventos e 
exposição de conteúdos em roll-ups e expositores desmontáveis, com marca da RRN. 

•  Enviada apresentação "Comunicar na Rede" para Feira Nacional da Agricultura, junho 
2014. 

Editar Material 
publicitário com a 
marca da RRN 

• Impressão de 3 roll-ups com informação sobre a RRN. 

• Editado material de divulgação no âmbito da realização de sessões regionais (ver ponto 
I.2) 
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II.3 - Desenvolver o sítio da RRN  

Pelas suas características específicas, o sítio da RRN é um dos meios comunicação 
fundamentais da RRN, na troca e divulgação de informação atualizada sobre todas as 
atividades da RRN e de temáticas e notícias de interesse para os agentes de desenvolvimento 
rural. No sentido de cumprir estes objetivos, tornou-se necessário reestruturar o atual sítio da 
RRN, melhorando a sua arquitetura, conteúdos e funcionalidade. 

Criar e 
operacionalizar o 
novo sítio da RRN 

• Prosseguida a operacionalização e desenvolvimento do novo sítio. 

Desenvolver o atual 
sítio web 
www.rederural.pt, 
divulgando 
informação 
atualizada sobre a 
RRN e suas 
atividades  

• Divulgada informação nas rubricas «Em Destaque» e «Últimas notícias», sob 
responsabilidade da UC-ETA, e com os contributos dos Pontos Focais Regionais, dos 
membros da RRN diretamente e de outras entidades, incluindo: 
- Notícias e eventos regionais, nacionais e internacionais com interesse para o DR; 

- Divulgação de atividades, eventos e notícias da RRN. 

• Divulgados, neste âmbito, 662 conteúdos, representando um aumento de 81% 
relativamente a 2013. Destes, 51 foram sobre projetos apoiados pelo PRRN. 

• Assegurada a atualização de conteúdos relativos a:  
- Programação, planeamento de atividades e funcionamento da RRN. 

- Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas (PEI-AGRI); 

- Rede Europeia de Avaliação; 

- Programação 2014-2020/ Política Agrícola Comum 2014-2020; 

- Programação 2014-2020/ Desenvolvimento Local de Base Comunitária; 

- Comercialização em circuitos curtos agroalimentares; 

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

- Iniciativas da RRN (PRRN) - http://www.rederural.pt/index.php/pt/projectos-da-rede; 

- Produtos do PRRN - www.rederural.pt/index.php/pt/centro-de-recursos; 

- Centro de recursos (ver ponto III.4). 

• Preparados conteúdos relativos às seguintes áreas temáticas (ainda não 
disponibilizados on-line): 
- LEADER; 

- Jovem agricultor. 

• Criada a rubrica "Opinião num Minuto", para divulgação de matérias relevantes, em 
termos da temática, do tipo de iniciativa ou da personalidade envolvida. 

• Preparada estrutura da Bolsa de Iniciativas da PEI-AGRI e apresentada ao GPP. 

• Em 2014, o número de visitas ao sítio (60.837) aumentou 181% relativamente ao ano 
anterior (21.641). A duração média da visita foi de 2.41 minutos. Os elementos do sítio 
com maior número de acessos foram o separador "Centro de Recursos" (16.616 
acessos) e a notícia "Oportunidades de financiamento Horizonte 2020" (11.469 
acessos). 

• A partir de fevereiro, foi utilizada a funcionalidade "Messages" para se proceder ao 
envio de Folhas Informativas e de outro tipo de comunicações. Este recurso foi utilizado 
também para o envio de um inquérito a um grupo específico, em outubro de 2014 
(participantes na Sessão de Informação sobre o Horizonte 2020, de 29 de setembro). 
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II.4 - Editar folha informativa 

A RRN iniciou em junho de 2011 a publicação de uma Folha Informativa, intitulada «emRede», 
destinada aos membros da RRN e a outros intervenientes no desenvolvimento rural, com o 
objetivo de divulgar as atividades da Rede Rural Nacional, da Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural e das redes rurais de outros EM, e de fornecer informação relevante 
sobre desenvolvimento rural. 

Em março de 2014, deu-se início à publicação de outra Folha Informativa dedicada à 
divulgação de informação relativa à Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e 
Sustentabilidade Agrícolas. 

Editar Folha 
Informativa 

• Editada a Folha Informativa da RRN, num total de 14 números produzidos neste ano. 

• Reformulado o layout desta publicação no mês de novembro. 

• Criada (março de 2014) e editada a Folha Informativa da PEI-AGRI, num total de 9 
números produzidos neste ano. 

• Reformulado o layout desta publicação no mês de agosto. 

• As Folhas Informativas foram enviadas até janeiro de 2014 por aplicação de correio-
eletrónico e, desde fevereiro de 2014, recorrendo à plataforma de gestão do sítio da 
RRN, através de mensagem, dirigida a uma listagem de membros da RRN e outros 
interessados que aumentou de 918 endereços em fevereiro de 2014 e para 1979 em 
dezembro de 2014. 

• Estas publicações são disponibilizadas no sítio Internet da RRN. 

 

 

II.5 – Participar em redes sociais 

Tendo em vista alcançar novos públicos e o alargamento a novas formas de comunicação, a 
RRN iniciou, em setembro de 2013, a participação na rede social Facebook e, em 2014, a 
participação no Twitter. 

Participar no 
Facebook 

• Iniciada a publicação regular de conteúdos em 16 de maio de 2014. 

• Até 31 de dezembro, obtidos 459 Gostos (n.º médio diário de gostos na página:2; n.º 
médio diário de pessoas que visitaram a página: 86) 

Participar no Twitter 
• Criada conta em 19 de maio de 2014. 

• Divulgados 1.082 Tweets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    
  10/14 

 

 

III – Promover o conhecimento e a sua difusão 

 

III.1 - Constituir Grupos de Trabalho Temáticos (e contribuir para a 
capitalização de conhecimento e troca de experiências) 

A Rede Rural Nacional deve selecionar áreas temáticas estratégicas para o desenvolvimento 
rural e para as quais se definam planos de ação concertados, que possibilitem qualificar a 
intervenção das instituições, dos agentes e das políticas nessas temáticas. Para potenciar este 
objetivo, propôs-se a criação de Grupos de Trabalho Temáticos (GTT), constituídos por um 
número diversificado e limitado de membros, representativos dessa área, coordenados por 
peritos e dispondo do apoio técnico da ETA. 

Por outro lado, a RRN (ETA e/ou membros) tem vindo a trabalhar várias áreas temáticas. 

Organizar e 
acompanhar 
Grupo(s) de 
Trabalho 
Temático(s)  

• A linha de trabalho relativa ao GTT Comercialização de Produtos Locais em Circuitos 
Curtos foi implementada em 2012/2013 através da participação da RRN no GEVPAL, 
um grupo de trabalho coordenado pela DGADR com vista à preparação de uma 
proposta de «Estratégia para a valorização da produção agrícola local». 

• Em 2014 a RRN integrou o grupo de trabalho constituído com vista à «Implementação 
da estratégia para a valorização da produção agrícola local» (GEVPALIMP), coordenado 
pela DGAV.  

Áreas Temáticas 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS EM CIRCUITOS CURTOS 

• Participação no GEVPALIMP. 

• Apresentada comunicação ao "Encontro Agricultura Familiar e Comercialização de 
Proximidade", Vila Verde, 10 de outubro. 

• Apresentada comunicação ao Seminário "Agricultura Familiar e Circuitos Curtos – 
Consolidar o Passado, Planear o Futuro", Sesimbra, 30 de outubro. 

 

INOVAÇÃO 

• Organização (e participação), em colaboração com o Ponto de Contacto da PEI-AGRI 
(DG AGRI), do workshop regional sobre "Establishing Operational Groups under Rural 
Development Programmes" – Lisboa, 27 de fevereiro (80 participantes). 

• Organização (e participação), em colaboração, da Sessão de informação - 
"Oportunidades de financiamento Horizonte 2020" – Oeiras, 29 de setembro (402 
participantes). Enviado inquérito aos participantes. 

• Organização (e participação), em colaboração com a Rede Inovar, de 4 workshops 
temáticos sobre "Promoção de grupos operacionais na PEI-AGRI": 
- Prioridade 1: Aumento da eficiência dos recursos na produção agrícola e florestal – Vila Real, 27 

de março; 

- Prioridade 2: Melhoria da gestão dos sistemas agroflorestais – Évora, 29 de maio; 

- Prioridade 3: Melhoria da integração nos mercados – Porto, 28 de março; 

- Prioridade 4: Valorização dos territórios – Lisboa, 12 de maio. 

• Participação no seminário "Apoio às PME no Horizonte 2020" - ISCTE-IUL, Lisboa, 30 de Abril. 

• Apresentação da abordagem da RRN portuguesa à PEI-AGRI no 6.º Módulo da 
formação Peer-to-Peer sobre ‘Trabalhar em Rede para fomentar a inovação nos PDR 
2014-2020’, em Ghent, Bélgica, a 18-19 de março (ver ponto I.4) 

• Entrevista, a 17 de dezembro, com o Service Point da EIP AGRI para a “Agri-Innovation 
magazine”, através do Skype. 

• Preparados e/ou traduzidos conteúdos para divulgação do tema no sítio da RRN. 

• Criada Folha Informativa dedicada ao tema PEI-AGRI / Inovação (ver ponto II.4). 

• Efetuadas 4 entrevistas para a rubrica "Opinião num Minuto" (ver ponto II.3). 

• Preparada na DGADR/RRN, em articulação com o GPP, a Bolsa de Iniciativas da PEI-AGRI. 
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• Efetuada a articulação com o GPP, a Rede Inovar e o Ponto de Contacto da PEI-AGRI 
para preparar a operacionalização da PEI-AGRI.  

 

AIAF 2014 

• A RRN integrou o Secretariado Técnico das Comemorações do Ano Internacional da 
Agricultura Familiar 2014 (AIAF 2014) em Portugal, que assegurou o funcionamento da 
Comissão Executiva do AIAF 2014 e de eventos promovidos sob a sua égide, 
nomeadamente promoção de um site próprio http://agriculturafamiliar.dgadr.pt/, 
edição de um Postal dos CTT dedicado ao AIAF 2014. O Secretariado também 
participou ou apoiou a realização de inúmeras iniciativas, seminários, debates, 
workshops/oficinas, mostras, feiras, festivais, mercados, concursos de cartazes, 
fotografias e outros que contribuíram para a divulgação do Ano e promoção da 
Agricultura Familiar em Portugal. 

 

PROMOÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS 

• Lançamento de concurso para Estudo de Viabilidade para a Criação do "PROVE 
PORTUGAL – Plataforma de Informação e Promoção dos Produtos Alimentares 
Tradicionais e Gastronomia, de Portugal", em colaboração com o Turismo de Portugal. 
Atividades desenvolvidas neste âmbito: constituição do júri; análise das candidaturas, 
relatório de análise, seleção da empresa e adjudicação. 

 

DESENVOLVIMENTO RURAL/LOCAL/REDES 

• Participação numa sessão de trabalho promovida pela Rede Animar para debater "O 
futuro da Rede Rural Nacional - perspetivas e propostas da rede ANIMAR" – CEARTE, 
Coimbra, dia 16 de Dezembro. 

• Participação no Encontro Temático "Redes Colaborativas - Valorizar microiniciativas 
económicas de base local", promovido pela Animar - Escola Superior Agrária de 
Coimbra, dia 6 de Março. 

 

 

III.2 - Editar Revista temática 

No âmbito do Plano de Comunicação da RRN, previu-se a edição de uma revista temática da 
RRN, que aprofunde conhecimentos, permita desenvolver o debate e a troca de ideias e de 
práticas sobre a temática tratada.  

Editar revista 
temática 

• Adjudicada a "Aquisição de serviços de redação, paginação, edição e produção da revista 
da Rede Rural Nacional «emRede», em 2014, números 4 e 5", através do Ajuste Direto 
n.º 110/2014 – Regime Geral. 

• No âmbito deste procedimento, foram editados os números 4 e 5. Esta atividade 
envolveu os seguintes trabalhos: 
- Preparadas e realizadas consultas ao Conselho Editorial (inclui elementos da ETA, entre os quais, 

um representante de todos os Pontos Focais Regionais) para definição e estabilização dos 
planos editoriais de cada número. 

- Acompanhados os trabalhos de redação e edição das revistas n.os 4 e 5: reuniões preparatórias 
(inclui, para o n.º 5, a articulação com o Grupo Trabalho da AIAF 2014), seleção e convite de 
entidades para colaboração nas rubricas de enquadramento político e de opinião, escolha de 
bons exemplos a caracterizar e solicitação de informação, tratamento de dados e produção de 
conteúdos, revisão técnica. 

• Na edição sobre «Jovens Agricultores» (n.º 4) foram divulgadas 14 iniciativas/bons 
exemplos e na edição sobre «Agricultura Familiar» (n.º 5) foram divulgadas 15 
iniciativas/bons exemplos. 

• Produzidos 2 artigos sobre Jovens Agricultores (em Portugal e França) para o n.º 4. 
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III.3 - Experiências de sucesso em meio rural 

A RRN deve ser um veículo privilegiado de promoção da imagem e do potencial existente nos 
territórios rurais. Para isso, propôs-se a criação de um repositório que identifique e sistematize 
as experiências de sucesso e as divulgue junto dos membros da RRN, dos agentes de DR e do 
público em geral. Após a criação de um sistema de identificação e sistematização da 
informação relativa às experiências de sucesso, desenvolveu-se o respetivo trabalho de 
recolha, tratamento e divulgação. 

Identificar, 
analisar, 
sistematizar e 
divulgar 
experiências de 
sucesso em meio 
rural 

1. Sistematização da informação relativa a Projetos Relevantes 

• Prosseguido o tratamento e a divulgação de informação sobre os projetos, tendo em 
vista a sua introdução na Base de Dados de Projetos Relevantes, da RRN, para 
visualização on-line e impressão (14 projetos). Sítio da RRN: 
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional. 

• Prosseguido o trabalho de articulação com os Pontos Focais Regionais da ETA, outras 
entidades e promotores, para a identificação e recolha de informação. No âmbito de 
diversas iniciativas em que participaram elementos da ETA, foi recolhida informação 
sobre experiências relevantes, embora ainda não tratada para efeitos de introdução na 
Base de Dados. 

2. Base de Dados da REDR relativa a Projetos PDR (Projeto PIKSE) 

• Prosseguido o tratamento e a divulgação de informação, tendo em vista o envio para a 
Base de Dados PDR da REDR e a sua disponibilização (on-line). Portugal tem 42 projetos 
on-line na Base de Dados da REDR. Sítio da REDR - RDP Database: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm. 

3. Sessões regionais de divulgação de projetos ou iniciativas relevantes ou 
inovadoras (ver ponto I.2). 

4. Revista «emRede» (ver ponto III.2). 

 
 
III.4 - Desenvolver um Centro de Recursos on-line 

O novo sítio Internet da RRN contém um Centro de Recursos, organizado por áreas temáticas, 
dando acesso a informação relacionada com o desenvolvimento rural. A documentação a 
colocar no Centro de Recursos compreende produtos resultantes das operações do PRRN, 
estudos, relatórios, conclusões de seminários, manuais e documentos metodológicos. A 
introdução de informação no Centro de Recursos é uma atividade transversal e contínua ao 
longo do tempo. 

Desenvolver um 
Centro de Recursos 
on-line 

• Introdução de 1074 documentos no Centro de Recursos do sítio Internet da RRN. 
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III.5 - Difusão das atividades e dos resultados das operações apoiadas pelo 
PRRN 

A ETA deve recolher, analisar e sistematizar a informação que é produzida ao nível das 
operações apoiadas pelo PRRN e promover a sua divulgação. 

Divulgar atividades 
e resultados das 
operações 
apoiadas pelo 
PRRN 

• No Centro de Recursos do sítio Internet da RRN foram divulgados os produtos do PRRN, 
sistematizados por projeto (132 produtos). 

• No sítio Internet da RRN e na folha informativa foram divulgadas iniciativas apoiadas pelo 
PRRN. (ver ponto II.3). 

• Divulgada informação sobre iniciativas apoiadas pelo PRRN nos sítios das DRAP e 
Secretarias Regionais. 

• Divulgada informação sobre iniciativas apoiadas pelo PRRN nas páginas do Facebook e do 
Twitter da RRN. 

• Foi ainda divulgada informação diretamente aos membros, designadamente, na 
Assembleia Rural Regional do LVT.  

 

 

III.6 - Divulgar informação das Redes (Rede Europeia de Desenvolvimento 
Rural e outras Redes Nacionais) 

O sítio da RRN deve disponibilizar conteúdos e documentos sobre desenvolvimento rural, boas 
práticas e novos conhecimentos produzidos pela REDR, e pelas Redes Rurais dos outros 
Estados Membros. 

Divulgar 
informação geral e 
específica de 
interesse, das 
outras RRN e da 
REDR 

• Divulgada informação das Redes Rurais dos Estados Membros e da REDR: publicações, 
informação geral, notícias e eventos. 

• Divulgados conteúdos sobre iniciativas e informação europeia relevante: Parceria 
Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas, PAC 2014-2020, 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária, etc. 

 

 

III.7 - Participação em Grupos de Trabalho e nos Focus Group da REDR / 
Outros 

A ETA deve, sempre que possível e pertinente, procurar integrar novos Grupos de Trabalho 
(GT), ou os Focus Group (FG), no âmbito do Subcomité LEADER, para participar e contribuir 
para a discussão de matérias de interesse para o DR.  

Reuniões dos 
Grupos de Trabalho 
e Focus Group ou 
outros 

• Participação no Grupo Temático de Avaliação da Rede Europeia de Avaliação (Ponto Focal 
da ETA da Região Autónoma dos Açores).  
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IV – Apoio à Cooperação LEADER 

 

IV.1 - Sistema de Informação de Oferta e Procura de Parceiros 

A Rede tem como uma das suas funções fundamentais apoiar a constituição de parcerias no 
âmbito da Cooperação LEADER, divulgando as informações de oferta e procura de parceiros a 
nível nacional e transnacional. 

Divulgar as 
informações de 
oferta e procura de 
parceiros, no âmbito 
da Cooperação 
LEADER 

• Divulgadas, via e-mail, as manifestações de oferta/procura de parceiros, nacional e 
internacional. Procura de parceiros: França – 1 projeto; Itália – 1 projeto. Pedido de 
apoio por parte do GAL ADRIMINHO na obtenção de contactos de GAL italianos, 
potencialmente interessados em ser parceiros de Portugal num projeto de cooperação. 

• Pedido de apoio por parte de um GAL da Estónia para organização de visita aos GAL da 
Madeira, em outubro. 

• Pedido de apoio por parte do GAL TAGUS no sentido de identificar promotores de 
projetos relevantes estrangeiros sobre as seguintes temáticas: 'Empreendedorismo e 
inovação no setor agroalimentar' (apresentação por promotor da Áustria) e 'Alterações 
climáticas' (apresentação por promotora da Finlândia), em Constança, a 11 de julho. 

• Organizada visita de um grupo de GAL/ técnicos do Ministério da Agricultura/ 
promotores, da Roménia, a promotores de projetos financiados pelo FEADER, em 
Portugal, de 9 a 12 de setembro. 

• Participação (Pontos Focais do Alentejo e Centro) na organização do Seminário 
EUROACE "Cooperação e desenvolvimento rural. Experiências e perspetivas 2014-
2020", realizado em Idanha-a-Nova, a 29 de abril. Neste seminário, os GAL das três 
regiões da Eurorregião EUROACE, Alentejo, Centro e Extremadura (Espanha), trocaram 
experiência de projetos de cooperação transfronteiriços e transnacionais e 
perspetivaram a cooperação no próximo período de programação 2014-2020. O 
Seminário teve 102 participantes. 

 

 

IV.2 - Assistência técnica à cooperação LEADER 

Para a qualificação da parcerias e projetos de cooperação LEADER, a ETA propõe, em 
articulação com os GAL e a Federação Minha Terra, divulgar documentos de orientação 
metodológica para a cooperação LEADER elaborados por outras Redes, boas práticas e eventos 
no âmbito da Cooperação LEADER para o desenvolvimento. 

Promover a 
assistência técnica à 
cooperação LEADER 

• Organização, em parceria com a Federação Minha Terra, de 3 seminários sobre 
"Estratégias de Desenvolvimento Local 2014-2020 – Estratégias de Valorização de 
ativos específicos em territórios rurais e Método participativo nas EDL", em Lisboa, 
Porto e Coimbra, em abril. 

 


