Plano de Actividades
2009

Rede Rural
Nacional

Portugal

9 Setembro de 2009

Rede Rural Nacional

1. Introdução
Conforme previsto no programa da rede rural nacional (PRRN), o plano de acção da rede
que define as áreas de intervenção a desenvolver no período de programação é
implementado com base em planos anuais de actividades (PAA), nos quais se definem as
actividades a desenvolver no âmbito de cada acção.
O PAA 2009 resultou da integração, por parte da estrutura técnica de animação (ETA), das
propostas regionais produzidas pelos membros das assembleias rurais (AR), sobre as
actividades a dinamizar no âmbito da RRN durante o ano 2009.
Este plano é aprovado pela autoridade de gestão do PRRN, sob proposta do coordenador,
no seguimento da aprovação do plano de acção, após apresentação ao Comité de
Acompanhamento.

2. Áreas de Intervenção da Rede Rural Nacional

1ª Área de Intervenção - Capitalização da Experiência e do
Conhecimento

Orçamento: 193 750,00 €

Acção 1.1. Elaborar quadro de prioridades segundo áreas temáticas

Contexto

Esta

acção

tem

desenvolvimento

como
rural

objectivo

informação

recolher
relativa

junto
às

dos

áreas

agentes

temáticas

de
que

consideram prioritárias tratar no âmbito desta área de intervenção, a
contemplar no desenvolvimento do Plano de Acção da Rede Rural.
Neste sentido foi preparado um primeiro inquérito efectuado junto dos
membros da rede que compõem as assembleias rurais que permitiu aos
núcleos regionais, em conjunto com o debate havido com os membros
regionais, apresentar as primeiras propostas para 2009.
É necessário continuar este trabalho junto de todos os membros da rede
rural, tratar a informação e divulgar os resultados, actividades que se
propõem para o ano de 2009.
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Actividades propostas:

Actividade - Alargamento do Inquérito aos membros da RRN e Produção de
resultados
Iniciativas

Abrangência

1. Extensão do inquérito a todos os

Setembro -

Nacional

membros da Rede

2. Tratamento da informação recolhida

Nacional

3. Apresentação dos resultados

Nacional

Orçamento
previsional

Data prevista

0€

Dezembro
Setembro -

3 000 €

Dezembro
Novembro -

1 000 €

Dezembro

Acção 1.2. Promover a identificação, análise e a difusão de boas práticas e novos
conhecimentos que respondam às necessidades dos agentes e a criação e gestão
de uma base de dados específica para o efeito

Contexto

Esta acção abrange o processo de identificação e análise de experiências e
novos conhecimentos tendo em vista a difusão de boas práticas em vários
domínios,

nomeadamente

inovação,

empreendedorismo,

criação

de

emprego, organização e métodos. Do inquérito aos membros regionais
foram levantados alguns temas considerados relevantes, nomeadamente:
Competitividade
Turismo

empresarial,

Rural,

inovação,

Agricultura

empreendedorismo

(mercados

e

e

gestão,

tecnologias),

Agricultura/ambiente/ordenamento do território, Qualidade de Vida da
População Rural/equipamentos sociais, implementação e avaliação de
políticas, Cooperação e Governança.
Desta intercepção são propostas um conjunto de actividades a apoiar pela
Rede Rural em 2009 cujos resultados deverão alimentar uma base de
dados a disponibilizar no site da Rede Rural.
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Actividades propostas:
1ª Actividade - Identificação de casos de sucesso para análise de boas práticas e
divulgação/difusão através da Rede Rural

Iniciativas

Iniciativa Inovar em meio rural

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Nacional

Julho - Dezembro

150 000€

2ª Actividade – Identificação de boas práticas no âmbito da governança local e
exercício da cidadania
Iniciativas
Identificação

de

boas

práticas

sobre

Estratégias

locais

Data prevista

Regional

Setembro -

(Alentejo)

Dezembro

Orçamento
previsional

e

aprofundamento de conceitos a partir do
debate

Abrangência

de

desenvolvimento e respectivo modelo de

3 000 €

governança em meio rural.

3ª Actividade – Facilitação do acesso a acções de partilha de experiências e
conhecimento promovidos pela Rede Rural Europeia ou outras
Redes Internacionais
Iniciativas

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Participação em encontros focados em
temas

relevantes

implementação

do

para

a

Nacional

desenvolvimento

Setembro Dezembro

5 000 €

rural.
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4ª

Actividade

–

Difusão

de

novos

conhecimentos

no

âmbito

da

gestão

empresarial
Iniciativas

Abrangência

Sessões de divulgação/esclarecimento
sobre os efeitos de alterações ao
Sistema de Normalização Contabilística
na Agricultura

Nacional

Data prevista

Novembro Dezembro

Orçamento
previsional

14 000 €

Acção 1.3. Promover o acompanhamento da integração de boas práticas
transferidas no desempenho dos agentes de desenvolvimento rural

Contexto

O principal objectivo desta acção é o acompanhamento de boas práticas
transferidas, nomeadamente através da Rede Rural. Neste primeiro ano
irão ser desenvolvidas as primeiras iniciativas para identificação de casos
de sucesso tendo em vista a análise de boas práticas, pelo que não é ainda
possível criar actividades de acompanhamento de experiências e
conhecimento transferidos. Todavia é possível acompanhar boas práticas
transferidas noutros domínios que não a Rede Rural, tendo sido propostas
as seguintes actividades.

Actividades propostas:

1ª Actividade – Promoção da integração de boas práticas transferíveis no âmbito
da multifuncionalidade à escala da paisagem e da exploração
Iniciativas

Abrangência

Realização do Workshop

Regional

“Multifuncionalidade à escala da
paisagem e da exploração agrícola”

(Alentejo)

Data prevista

Orçamento
previsional

Outubro

750 €

2ª Actividade – Apoio à integração de boas práticas em novos projectos

Iniciativas

Realização de um Workshop “Boas
práticas para desenvolver e gerir
projectos de apoio ao desenvolvimento
rural”.

Abrangência

Data prevista

Regional

Outubro -

(Madeira)

Dezembro

Orçamento
previsional

2 000 €
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Acção 1.4. Promover acções de formação para novos GAL aproveitando a
experiência e o conhecimento adquiridos no âmbito das iniciativas LEADER
Contexto

Os

GAL

reconhecidos

confrontam-se com

para

o

período

de

programação

novas necessidades resultantes da

2007-2013

mudança

de

contexto em que se produz a sua actuação. Neste âmbito foram
identificadas necessidades em matéria de aquisição de competências
específicas e gerais. O papel da Rede Rural, nesta matéria centrar-se-á em
áreas relevantes para o exercício das funções do GAL enquanto organismo
intermediário responsável pela implementação do Eixos III do FEADER, em
domínios de enquadramento da sua actuação. Em 2009 propõe-se a
realização de uma acção de formação com três módulos destinada a todos
os GAL do Continente, Madeira e Açores que se queiram inscrever.

Actividades propostas:
Actividade – Realização de seminários em áreas prioritárias para a actividade
dos GAL

Iniciativas

Realização 3 Seminários sobre
“contratação pública”

Abrangência

Data prevista

Nacional (local

Agosto -

a definir)

Dezembro

Orçamento

15 000 €
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2ª Área de Intervenção - Facilitação da Cooperação

Orçamento: 7 600,00 €
Acção 2.1. Identificar os factores que têm obstado à prática da cooperação,
nomeadamente no âmbito da experiência LEADER e estabelecer o quadro de
necessidades para aumentar e melhorar a prática de cooperação

Contexto

A cooperação, liderada pelos GAL, no sentido de criar mais valias para os
territórios é um dos objectivos do FEADER. Contudo quer a nível europeu
quer a nível nacional há o reconhecimento de que esta prática já existente
no âmbito das iniciativas LEADER ficou aquém das expectativas em termos
de resultados. Das propostas veiculadas a partir da audição aos membros
regionais foi referida a necessidade de uma melhor avaliação da
cooperação desenvolvida no âmbito do LEADER, identificando os factores
críticos e as prioridades de actuação a este nível. Neste sentido torna-se
necessário efectuar um trabalho que com base em informação de campo,
nomeadamente colhida junto dos GAL e outras entidades que participaram
em projectos de cooperação, constitua uma referência para tornar mais
efectiva e eficaz a cooperação interterritorial e transnacional.

Actividades propostas:
Actividade – Identificação, análise e debate sobre os factores que têm obstado à
prática da cooperação

Iniciativas
“Cooperação LEADER – avaliar o
passado para construir o futuro”

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Nacional

Agosto - Dezembro

1 000 €

Acção 2.2. Formar técnicos e públicos alvo interessados na cooperação e
providenciar assistência técnica no âmbito da elaboração de estratégias de
cooperação

Contexto

No âmbito desta acção foram propostas iniciativas que se materializavam
na criação de um seminário com envolvimento de entidades responsáveis
pelo apoio a diferentes formas de cooperação no actual e no passado
período de programação bem como o apoio a espaços de debate onde
fosse possível aprofundar as estratégias de cooperação interterritorial e
transnacional e obter aconselhamento técnico.
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Actividades propostas:

Actividade – Aprofundamento e debate da Cooperação entre territórios

Iniciativas

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Regional

Outubro
Dezembro

6 100 €

Outubro
Dezembro

500,00€

Organização e Realização de sessão de
trabalho da Oficina de Cooperação do

(Norte)

Norte
Organização e Realização de sessão de
trabalho da Oficina de Cooperação do

Regional
(Alentejo)

Alentejo

Acção 2.3. Elaborar manual de boas práticas para a cooperação
Contexto

As Acções anteriores constituirão a semente para a elaboração deste
manual pelo que não se prevê qualquer actividade específica para este
ano.

Acção 2.4. Promover ideias/intenções de cooperação, facilitar o encontro entre
interessados na cooperação e divulgar boas práticas nomeadamente através de
seminários com participação dos GAL

Contexto

Tendo em conta as actividades previstas anteriormente que constituirão
espaços de debate para o aprofundamento das estratégias e ideias de
cooperação e a necessidade de criar um espaço de divulgação permanente
das iniciativas, o plano de actividades deste ano propõe-se desenvolver
duas actividades: o desenvolvimento do site da Rede Rural Nacional, onde
serão previstos conteúdos sobre a cooperação e a divulgação de iniciativas
de cooperação através de outras entidades. Esta acção estará dependente
quer da procura transnacional veiculada através da REDR e das Redes
Nacionais de cada Estado Membro quer da evolução da cooperação
LEADER no âmbito dos PDR cujos timings influenciarão os GAL na procura
de parceiros para a candidatura de projectos.
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Actividade – Divulgação de iniciativas de cooperação

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Transnacionais

Nacional

Jan-Dez

-

Nacionais

Nacional

Jan-Dez

-

Iniciativas
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3ª Área de Intervenção - Observação do Mundo Rural e da
Implementação das Políticas de Desenvolvimento Rural
Orçamento: 110 000,00 €
Acção 3.1. Estabelecer e alimentar uma matriz de indicadores que contribua para a
identificação dos efeitos das políticas sobre o mundo rural e para facilitar o
processo de avaliação do Plano de Desenvolvimento Rural e dos Programas de
Desenvolvimento Rural

Contexto

No âmbito desta acção pretende-se constitui uma base de dados com
alimentação periódica, que permita constituir um suporte à análise e
avaliação das políticas sobre os territórios rurais. Neste sentido torna-se
fundamental a articulação entre organismos que possuem informação no
âmbito da implementação das políticas.

Actividades propostas:
Actividade – Definição da matriz de indicadores e procedimentos de alimentação
de dados

Iniciativas
Organização

ou

participação

Abrangência
em

sessões de trabalho para definição dos

Nacional

indicadores e da matriz a utilizar

Data prevista

Orçamento
previsional

Setembro Dezembro

3 000 €

Acção 3.2. Criar grupo temático para aprofundamento metodológico no âmbito do
quadro comum de acompanhamento e avaliação, associado à tipificação e
qualidade dos indicadores e apuramento dos seus resultados
Contexto

A rede rural europeia acompanha e apoia a avaliação contínua dos
Programas de Desenvolvimento Rural tendo em vista a prossecução destes
trabalhos no respeito do Quadro de Acompanhamento e Avaliação
promovido pela Comissão Europeia e a resolução de problemas que se
coloquem à sua aplicação. Neste âmbito foi organizado um primeiro grupo
temático integrando as autoridades de gestão dos 3 PDR, o GPP e as
Equipas de Avaliação contractualizadas.
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Actividade – Acompanhamento do quadro comum de avaliação dos programas
de desenvolvimento rural

Iniciativas

Criação e funcionamento do grupo de
trabalho de monitorização

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Nacional

Julho - Dezembro

1 000 €

Nacional

Julho - Dezembro

500 €

Identificação de problemas à
implementação do Quadro Comum de
Acompanhamento e Avaliação, e
promoção da sua resolução

Acção 3.3. Constituir base de dados e produzir estudos, relatórios, análises
temáticas e territoriais sobre a evolução da situação de contexto e os efeitos das
políticas no mundo rural

Contexto

Constituem a base desta acção o acompanhamento das dinâmicas geradas
no mundo rural e o acompanhamento dos efeitos das políticas.

Actividades propostas:

1ª Actividade – Aprofundamento sobre a temática do desenvolvimento rural na
sua articulação com o desenvolvimento agrícola e regional
Iniciativas

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Nacional

Julho - Dezembro

26 000 €

Realização de seminário sobre
desenvolvimento rural e
desenvolvimento agrícola e regional, a
realizar na região do Alentejo.
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2ª Actividade – Inventariar acções de desenvolvimento local na RAM

Iniciativas

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Realização de um estudo “O efeito das
políticas de desenvolvimento rural na
RAM no período 2000-2009”

Regional

Setembro Dezembro

50 000 €

Acção 3.4. Produzir a informação necessária para avaliação do Plano Estratégico
Nacional de Desenvolvimento Rural

Contexto

Preparação da Avaliação do PEN a efectuar no ano de 2010.

Actividades propostas:
Actividade – Resolução das necessidades de informação que se colocam à
avaliação do PEN

Iniciativas
Estabilização da base de informação
necessária à avaliação do PEN

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Nacional

Julho - Dezembro

2 500 €

Produção de informação relativa ao
indicador “ Índice das Aves Comuns

Nacional

das Zonas Agrícolas”

Janeiro Dezembro

27 000 €
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4ª Área de Intervenção - Facilitação do Acesso à Informação

Orçamento: 58 500,00 €

Acção 4.1. Elaborar quadro de prioridades em matéria de informação e de canais
de comunicação

Contexto

Priorizar a divulgação dos resultados das actividades a desenvolver nas
1ª,2ª e 3ª áreas de intervenção

Actividades propostas:

Actividade – Divulgação dos resultados das actividades promovidas no âmbito
das outras Áreas de intervenção da Rede Rural

Iniciativas
Identificar conteúdos e facilidades a
inscrever no site da Rede Rural

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Nacional

Setembro

2 500 €

Acção 4.2. Criar e manter o site da Rede Rural e outros meios de comunicação que
venham a ser considerados adequados ao funcionamento da RR

Contexto

Enquanto

plataforma

de

acesso

e

divulgação

de

conteúdos

e

de

interactividade entre os membros da Rede Rural foi considerado prioritário
a criação do site da Rede Rural.
Também a divulgação por meios não electrónicos, nomeadamente a criação
de meio de comunicação distribuído em suporte de papel foi proposto por
todas as regiões pelo que será aberto procedimento concursal ainda este
ano tendo como objectivo chegar à distribuição no início do próximo ano.
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Actividades propostas:

1ª Actividade – Criação e manutenção do site da Rede Rural Nacional

Iniciativas

Abrangência

Procedimento de aquisição no mercado
da concepção e desenvolvimento do
site da RRN

Nacional

Orçamento
previsional

Data prevista

Setembro -

50 000 €

Dezembro

2ª Actividade – Desenvolvimento de canais de comunicação ou aquisição de
espaço em canais de comunicação existentes para veicular
informação da Rede Rural

Iniciativas

Aquisição de espaço de Divulgação na
Revista do Agricultor

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Nacional

Dezembro

1 500 €

Acção 4.3. Tratar conteúdos e respectiva divulgação

Contexto

Priorizar tratamento de conteúdos resultantes
desenvolver nas 1ª,2ª e 3ª áreas de intervenção

das

actividades

a

Actividade – Tratamento e divulgação de conteúdos das actividades promovidas
no âmbito das outras Áreas de intervenção da Rede Rural

Iniciativas

Abrangência

Data prevista

Orçamento
previsional

Aquisição de serviços de produção de
imagem – Realização de três pequenos
filmes para utilização em eventos da

Nacional

Setembro Dezembro

4 500 €

RRN
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3. Assistência Técnica à Rede Rural Nacional
3.1. Assistência Técnica – Núcleo do GPP
Orçamento: 190 000€
o

Articular e coordenar com a RRE e com as Redes Nacionais dos restantes
Estados Membro

Actividades propostas:
 Organização e participação em comités, seminários e outras sessões de trabalho no
âmbito da articulação com a rede europeia de desenvolvimento rural (REDR) e redes
rurais de outros Estados Membros.
 Capacitação da equipa técnica para a articulação entre a rede rural nacional e as redes
europeias.
 Preparação e transmissão de informação.
 Acompanhamento das actividades programadas pela REDR

o

Animar e coordenar, a nível nacional, a actividade da Rede prevista no Plano
de Acção

Actividades propostas:
 Preparação, organização e participação em comités de acompanhamento do programa
da RRN.
 Preparação, organização e participação em conselhos de coordenação da RRN.
 Preparação, organização e participação em sessões de trabalho propostas pela
estrutura técnica de animação (ETA) da RRN.
 Preparação dos instrumentos normativos para o funcionamento da RRN e respectivo
programa.
 Preparação do plano de acção da RRN.
 Preparação dos planos de actividades da RRN para 2009 e 2010.
 Preparação

de

documentos

técnicos

de

apoio

às

reuniões

dos

comités

de

acompanhamento, do conselho de coordenação e das estruturas técnicas de
animação.
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 Acompanhamento da operacionalização das actividades da RRN.
 Capacitação da equipa técnica para o desenvolvimento das actividades de animação e
coordenação da RRN.
 Actividades de animação da RRN.

o

Elaborar e implementar o plano de comunicação e de publicitação da RR.

Actividades propostas:

 Elaboração do plano de comunicação e publicitação da RRN.
 Implementação de actividades de publicitação e comunicação.

3.1. Assistência Técnica - Núcleos Regionais
Orçamento: 90 000€
o

Animar e coordenar, a nível regional, a actividade da Rede prevista no Plano
de Acção

Núcleo Regional

Valor

DRAP Norte

12 000€

DRAP Centro

12 000€

DRAP LVT

12 000€

DRAP Alentejo

12 000€

DRAP Algarve

12 000€

SRARN Madeira

14 000€

SRAF Açores

16 000€
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Actividades propostas:

 Preparação, organização e participação nas assembleias rurais.
 Preparação, organização e participação em sessões de trabalho propostas pela
estrutura técnica de animação (ETA) da RRN.
 Preparação dos planos de actividades da RRN para 2009 e 2010.
 Acompanhamento da operacionalização das actividades da RRN.
 Capacitação da equipa técnica para o desenvolvimento das actividades de animação e
coordenação da RRN.
 Actividades de animação da RRN.
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