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Relatório de Atividades de 2015 – 1.º semestre 
da 

Estrutura Técnica de Animação 
da 

Rede Rural Nacional 
 

Durante o primeiro semestre de 2015, 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 enquadramento legal criado para 2007-2013, não 

tendo sido publicado novo diploma neste âmbito. Assim, manteve-se o seguinte quadro geral: 

 Despacho n.º 10599/2010, que estabelece a Coordenação da RRN na dependência 

da DGADR. A Unidade Central (UC) da ETA da RRN está integrada numa Direção de 

Serviços da DGADR e os Pontos Focais (PF) 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. 

                                                 
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) 



 

                    
  3/21 

 Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

dezembro de 2013, artigo 54.º. relativo ao apoio do FEADER para o desenvolvimento 

rural durante o período 2014-2020. 

Até 30 de junho, as atividades desenvolvidas pela RRN foram ainda financiadas pelo Programa 

para a Rede Rural Nacional (2007-2013), não obstante a dinamização da RRN através da ETA 

(UC e PF) ter sido, em maior ou menor extensão, suportada pelos organismos onde estas 

subestruturas estão integradas. 

O Relatório de Atividades da ETA relativo ao 1.º semestre do ano de 2015 estrutura-se nos 

seguintes eixos, prosseguindo as linhas de trabalho estabelecidas para o período 2007-2013: 

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 

No 1.º semestre, foram já desenvolvidas diversas atividades de adaptação da RRN ao novo 

quadro estratégico, tendo por enquadramento a proposta de Plano de Ação e Comunicação da 

RRN 2014-2020, elaborada em 2014. 

Este relatório marca, assim, o encerramento das atividades da RRN desenvolvidas no âmbito 

do PRRN. A partir do 2.º semestre de 2015 a RRN prossegue a sua atividade no âmbito do 

quadro de financiamento dos PDR 2020, PRORURAL + e PRODERAM 2020. 

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

 

No Anexo 1, apresenta-se um breve balanço da atividade da RRN no período de programação 

2007-2013. 
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I – Dinamizar as atividades da RRN 

A ETA tem como responsabilidade garantir a criação de condições para o funcionamento da 

Rede Rural Nacional.  

No período a que refere o presente relatório, foi assegurado o regular funcionamento da RRN, 

a articulação com as redes europeias e de outros Estados-Membros e prosseguida a execução 

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 93 novos membros.  

N.º total de membros da RRN em 31.06.2015: 489. 

 Ajustados procedimentos de adesão a membro da RRN:  

- No período 2014-2020, houve alterações quanto à tipologia de membros da RRN, na 
sequência do alargamento do âmbito da atividade da Rede à temática da “Inovação”. Assim, 

foram adaptados os requisitos de adesão a membro da RRN para adequação ao estipulado 

nos PDR sobre a obrigatoriedade de estarem inscritos como membros da Rede Rural Nacional 

os parceiros de Grupos Operacionais (GO) constituídos no âmbito da Parceria Europeia de 

Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas (PEI-AGRI). Foi, assim, alargada 

a RRN às empresas do setor. Por sua vez a abordagem LEADER aplicada a iniciativas de 

desenvolvimento local de base comunitária (DLBC) e a possibilidade de financiamento 
multifundos abrem portas a novos atores socioeconómicos. Acresce que o regulamento do 

desenvolvimento rural (Reg. n.º 1305/2013) obriga a que os parceiros do Acordo de Parceria 

integrem a RRN. Além disso, por opção nacional, pessoas individuais podem agora pertencer 

à RRN. 

 Resposta a questões sobre procedimentos para adesão de membro à Rede Rural e 

sobre o funcionamento da RRN. 

Reunir os órgãos da 
RRN 

 Realizadas 12 reuniões da ETA (discussão para preparação de atividades): 

- Programação 2014-2020 

- Plano de Ação da RRN 2014-2020  

- Plano de Atividades (incluindo de Comunicação) da ETA-RRN para 2015-2016  

- Organização de sessões temáticas regionais 

- Participação na FNA e outros eventos 

- Atividades da RRN no âmbito da PEI-AGRI 

 Participação da ETA na reunião do Comité de Acompanhamento do PRRN (4 de junho)  

- Reunião realizada a 4 de junho. 

- Participação da ETA na 1.ª reunião da Comissão de Acompanhamento do 
PRORURAL+ 

- Reunião realizada a 5 de junho. 
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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 diversas iniciativas 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 - Grupos Operacionais - Inovação na Agricultura, 9 de junho 2015, 
Santarém, 144 participantes  

 

I.3 - Bolsa de iniciativas da Rede (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/ 

 

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 na 1.ª Assembleia das Redes Rurais Nacionais, Bruxelas, 26 de janeiro 

 Participação na 1.ª Reunião do Grupo Diretor das RRN, Bruxelas, 25 de fevereiro. 

 Participação na 2.ª Reunião das Redes Rurais Nacionais, Jurmala – Letónia, 12 e 13-
de maio. 

 Participação na 2.ª Reunião do Grupo Diretor das RRN, Bruxelas, 11 de junho. 

 Resposta a solicitações diversas do Ponto de Contacto da Rede Europeia de 

Desenvolvimento Rural e do Serviço de Apoio da Rede PEI-AGRI. 

 

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

outras entidades) 

A ETA participou em reuniões e desenvolveu contactos com vários organismos responsáveis 

pela conceção e aplicação da política de desenvolvimento rural, com o objetivo de identificar e 

http://data.dgadr.pt/bolsa/
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desenvolver complementaridades de atuação a nível de aplicação das medidas de política e de 

ampliação dos seus efeitos. 

 

 

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 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 

 A proposta de Plano de Ação e Comunicação da RRN 2014-2020 não foi desenvolvida 

no 1.º semestre de 2015, aguardando a publicação dos diplomas.  

 
 

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. Tratando-se de um ano de 

transição entre quadros de programação, a execução desta atividade não teve a mesma 

expressão da registada nos anos anteriores. 

Acompanhamento da 
execução das 
atividades 
promovidas pela 
RRN 

 Sistematização de informação relativa aos projetos executados no âmbito do PRRN (27 

projetos, no 1.º semestre de 2015). 

 Carregamento da informação na Base de Dados de Projetos PRRN, para visualização 
on-line e impressão no sítio da RRN (24 projetos no 1.º semestre de 2015, num total 
de 60 operações carregadas na base). 

 Compilação de produtos dos projetos no centro de recursos do sítio Internet da RRN: 5 
documentos, relativos a 4 iniciativas (1.º semestre de 2015) 

 

 

Reuniões de 
trabalho /contactos 

 Diversas reuniões /contactos (entre outros): 

- PRORURAL+, em 13 de janeiro, sobre GO e Bolsa de Iniciativas (BI) 

- AG PDR2020, em 21 de janeiro, sobre Grupos Operacionais (GO) 

- GPP, em 21 de janeiro, sobre Grupos Operacionais (GO) 

- Secretaria de Estado da Agricultura (SEA), em 22 de janeiro, sobre marca regional 

- SEA, em 30 de janeiro, sobre marca regional 

- SEA, em 11 de fevereiro, sobre mercados locais 

- GPP, em 6 de maio, sobre Inovação e H2020 

- GPP, em 6 de maio, sobre Inovação e H2020 

- GPP, em 6 de maio, sobre Inovação e H2020 
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I.8 - Bolsa de iniciativas para a constituição de grupos operacionais 

A Bolsa de Iniciativas para a constituição de Grupos Operacionais da Parceria Europeia de 

Inovação para a produtividade e sustentabilidade agrícolas (Bolsa de Iniciativas GO) tem como 

objetivos: promover o encontro entre interessados em desenvolver iniciativas de inovação no 

setor, bem como a aglomeração destas iniciativas em torno de objetivos semelhantes; 

preparar a constituição de Grupos Operacionais para o apoio previsto na ação 1.1., «Grupos 

Operacionais», do PDR 2020 e da Medida 16 – Cooperação, do PRORURAL+ e do PRODERAM 

2020. 

De acordo com os PDR, a unidade central da ETA da RRN ficou responsável por assegurar a 

gestão dos procedimentos relacionados com o funcionamento da plataforma eletrónica da 

Bolsa de Iniciativas GO e outros que se considerem necessários no âmbito da organização da 

informação e comunicação. 

Instalar a Bolsa de 
Iniciativas GO 

 Desenvolvida a plataforma eletrónica com o apoio dos serviços de informática da 
DGADR e em articulação com o GPP.  

 Até 30 de junho, a plataforma não foi disponibilizada ao público, aguardando o 
necessário enquadramento legal. 

 Preparado o sítio Internet da RRN para funcionar como portal de acesso à Bolsa e 
para alojar conteúdos relativos a este tema. 

Gerir e apoiar a 

utilização da Bolsa 
de Iniciativas GO 

 Elaborada a versão preliminar do manual de apoio ao utilizador da Bolsa de Iniciativas 
GO. 

Divulgar Bolsa de 

Iniciativas GO 

 Divulgação de conteúdos relacionados com Bolsa de Iniciativas GO. 

 Resposta a questões sobre o funcionamento da RRN. 

 

 

I.9 – Autoavaliação da ETA e Avaliação da RRN 

No 1.º semestre de 2015, foi constituído sistema de autoavaliação da ETA e iniciada a sua 

operacionalização. Foi desenvolvido um Guia metodológico da avaliação com o objetivo de 

orientar os técnicos da unidade central e pontos focais da ETA na monitorização e avaliação 

das atividades desenvolvidas. Foram igualmente desenvolvidas ferramentas de avaliação para 

alimentar os indicadores de realização e resultados. As referidas ferramentas têm vindo a ser 

atualizadas/ajustadas à medida que vão sendo utilizadas. 

Autoavaliação da 

ETA - 

Acompanhamento 

das atividades 

desenvolvidas 

pela ETA 

 Desenvolvido um Guia metodológico para a monitorização e avaliação das atividades 

desenvolvidas pela ETA 

 Elaboradas e preenchidas 18 ferramentas para medir os indicadores 

 Realizadas reuniões de esclarecimento sobre a aplicação da metodologia de 
autoavaliação 

 Elaborado relatório de autoavaliação para o 1.º semestre de 2015. 

 

O relatório de autoavaliação da ETA relativo a 2015, no qual existe um ponto específico sobre 

o 1º semestre de 2015, encontra-se apresentado no Anexo 2.   
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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 Atividades (incluindo de Comunicação) da ETA-RRN para 2013 e período de 

transição 2014-2015 assegurou a continuidade das atividades de comunicação ao longo do 1.º 

semestre de 2015. 

 

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 electrónico.  

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. 

 

 

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 (distribuição), 

apresentações, poster, programas, folheto. 

 Divulgada a marca RRN através da distribuição de material promocional e exposição de 
conteúdos em roll-ups e expositores desmontáveis com marca da RRN, em diversos 
eventos, nomeadamente, Agrobraga, Ovibeja, FIAPE–Estremoz e Mostra das Empresas 
da Área Empresarial de Loulé. 

 Presença na Feira Nacional da Agricultura, junho 2015, em stand próprio (cf. Ponto 
II.6). 

 Atualizada a apresentação "Comunicar na Rede" e divulgada na Feira Nacional da 
Agricultura, junho 2015. 

mailto:rederuralnacional@dgadr.pt
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
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Editar Material 
publicitário com a 
marca da RRN 

 Impressão de poster com informação sobre a RRN; 

 Edição de folheto sobre a RRN 

 Edição e distribuição de agendas e calendários com marca da RRN. 

 Edição de capas A4 com marca da RRN. 

 

 

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 do novo sítio, incluindo atividades de manutenção. 

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, sobre:  

- Notícias e eventos regionais, nacionais e internacionais com interesse para o DR 

- Atividades, eventos e notícias da RRN. 

Foram divulgados 265 conteúdos até 30 de junho.  

 Assegurada a atualização de conteúdos relativos a (entre outros):  

- Programação, planeamento de atividades e funcionamento da RRN. 

- Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas 

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

- 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) 

- Rubrica "Opinião num Minuto (5 entrevistas escritas + 2 filmes, até 30 de 
junho). 

 Adaptado o sítio Internet da RRN para funcionamento como portal de acesso à Bolsa 

de Iniciativas para a constituição de GO (ver ponto I.4)  

 Em 30 junho, o n.º de visitantes (35432) representava já 87% do valor total atingido 
em 2014 (40746). A duração média da visita foi de 2.41 minutos.  

 Neste período, os pontos mais vistos do sítio foram: notícia Decreto-Lei nº 165/2014, 
de 5 de Novembro (relativa ao regime de estabelecimentos e explorações de 
atividades industriais, pecuárias…); a página Desenvolvimento Rural> 
Programação2014-2020> Desenvolvimento Local Base Comunitária; e a página 
Desenvolvimento Rural> Programação 2014-2020> Política Agrícola Comum 2014-
2020; com, respetivamente, 3283, 2690, e 2483 visualizações.  

 Assegurada a atualização da versão light do site em língua Inglesa.  

 Utilizada a plataforma de gestão do sítio da RRN para envio das Folhas Informativas.  

 

http://www.rederural.pt/
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projectos-da-rede
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projectos-da-rede
http://www.rederural.pt/index.php/pt/centro-de-recursos
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II.4 - Editar Folha Informativa 

A RRN publica 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. 

A Rede publica, também, uma 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 4 números produzidos no 1.º 
semestre de 2015. 

 Editada a Folha Informativa da PEI AGRI, num total de 6 números produzidos neste 
semestre.  

 Reformulado o layout de ambas as publicações no mês de abril de 2015, com a 
introdução de uma ficha para divulgação de projetos relevantes. 

 As Folhas Informativas são enviadas recorrendo à plataforma de gestão do sítio da 
RRN, através de mensagem dirigida a uma listagem de membros da RRN e outros 
interessados, num total de 2175 endereços, em junho de 2015. 

 Estas publicações são também 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. Em 29 de abril de 2014, foi criado o Canal YouTube da RRN, mas só 

em fevereiro de 2015 se iniciou a sua utilização com a partilha do primeiro vídeo. 

Participar no 
Facebook 

 Continuada a publicação regular de conteúdos. 

 No 1.º semestre de 2015, foram obtidos 554 Gostos (n.º médio diário de gostos na 
página:3; n.º médio diário de pessoas que visitaram a página (alcance): 440) 

 O post mais visto no 1.º Trimestre de 2015 foi “Guia para a produção de plantas 
aromáticas e medicinais Coleção de fichas temáticas que podem ser consultadas ou 
descarregadas aqui: http://epam.pt/guia/” e no 2.º Trimestre foi “Dia da Produção 
Nacional http://www.rederural.pt/index.php/pt/noticias/78-noticias/1443-dia-da-
producao-nacional” 

Participar no Twitter 
 Continuada a publicação regular de conteúdos. 

 Divulgados 700 tweets até 30 de junho (estimativa). 

Participar no 
YouTube 

 Iniciada a publicação regular de filmes em 6 de fevereiro de 2015. 

 Divulgados 15 vídeos até 30 de junho. 

 

 

 

 

http://epam.pt/guia/
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II.6 – Promover a RRN e o mundo rural 

Com o objetivo de divulgar a RRN e de promover a imagem da agricultura e dos territórios 

rurais, assim como o trabalho desenvolvido pelos agentes rurais, a RRN procura marcar 

presença em alguns eventos/feiras de âmbito geográfico nacional, regional ou local, aos quais 

pode associar a realização de seminários, colóquios ou outro tipo de iniciativas, assim como a 

divulgação de bons exemplos, para além da disponibilização de informação técnica 

diversificada. Neste processo, privilegia o envolvimento dos membros da Rede ou de outras 

entidades, que assim colaboram com a ETA na organização da participação da RRN nos 

eventos. 

Participar em feiras 

 Participação na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém: Em cada dia, o stand 

(localizado no Pavilhão Prazer de Provar) foi dinamizado por membros da Rede ou 
entidades intervenientes no desenvolvimento rural.  

- 6 de junho: Tema Rede Rural Nacional 

- 7 de junho: Tema Agricultura e Biodiversidade (colaboração LPN - Liga Portuguesa 
para a Proteção da Natureza e Quercus - Associação Nacional de Conservação da 
Natureza) 

- 8 de junho: Tema Jovens no rural (colaboração AJAP - Associação de Jovens 
Agricultores de Portugal e Câmara Municipal de Idanha-a-Nova) 

- 9 de junho: Tema Inovação na Agricultura (colaboração INOVISA - Associação 
para a Inovação e o Desenvolvimento Empresarial/ Rede INOVAR) 

- 10 de junho: Tema Culturas emergentes (colaboração ADC Moura – Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Moura – Projeto EPAM – Empreender nas Plantas 
Aromáticas e Medicinais; e Cooperativa ExoticFruits Portugal, Crl.) 

- 11 de junho: Tema LEADER e DLBC (colaboração Federação Minha Terra – 
Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local) 

- 12 de junho: Tema Circuitos Curtos (colaboração ADREPES - Associação de 
Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal, Rede de cabazes PROVE – 
Promover para Vender e Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul) 

- 13 de junho: Tema Agricultura e Regadio (colaboração COTHN – Centro Operativo 
e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, COTR – Centro Operativo e de Tecnologia 
de Regadio e COTArroz – Centro Operativo e Tecnológico do Arroz) 

- 14 de junho: Tema Desenvolvimento Local (colaboração Animar – Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento Local) 

 

 

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, constituídos por um número 

diversificado e limitado de membros, representativos dessa área, coordenados por peritos e 

dispondo do apoio técnico da ETA. 

http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=06_Noticia_Dia_RRN_abertura.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=07_Noticia_Dia_Biodiversidade.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=08_Noticia_Dia_Jovens.pdf&order=name&srt=yes09
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=09_Noticia_Dia_Inovacao.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=10_Noticia_Dia_CulturaEmergentes.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=11_Noticia_Dia_LEADER.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=12_Noticia_Dia_CCA.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=13_Noticia_DiaAgriculturaRegadio.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=14_Noticia_Dia_Animar.pdf&order=name&srt=yes
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Dado que o ano de 2015 constituiu um momento de transição entre dois períodos de 

programação, não foram constituídos novos Grupos de Trabalho Temáticos, e as atividades 

desenvolvidas centraram-se essencialmente na finalização do trabalho temático desenvolvido 

nos anos anteriores e na preparação da estruturação do trabalho para o próximo período, 

nomeadamente nas temáticas Inovação e LEADER, já que no PDR 2020 se prevê que o 

trabalho em rede se deverá desenvolver através temáticas, existindo duas permanentes e 

definidas à partida: Inovação e LEADER. 

Para cada uma destas áreas temáticas foram definidos os seguintes objetivos: 

 Área temática INOVAÇÃO: dinamizar os Grupos Operacionais no âmbito da Parceria Europeia 
para a Inovação e apoiar as respetivas iniciativas de inovação, partilha, divulgação e 
disseminação de resultados, bem como a divulgação de conteúdos sobre este tema;  

 A área Temática LEADER: apoiar a preparação de estratégias de desenvolvimento local, e deve 
contemplar atividades de formação e ligação em rede destinadas aos grupos de ação local e, em 
especial, assistência técnica à cooperação interterritorial e transnacional e facilitação da 
cooperação entre os grupos de ação local. 

Áreas Temáticas 

(finalização do 
trabalho da RRN no 
âmbito do PRRN) 

 

 AIAF 2014 (encerramento das comemorações):  

- 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/. 

- Em 2015 desenvolveram-se algumas atividades de encerramento do AIAF 2014: 
uma sessão solene de encerramento do AIAF 2014 e uma exposição/espaço de 
apresentação das atividades desenvolvidas; relatório final sobre o AIAF 2014 em 
Portugal participação na Plataforma sobre Agricultura Familiar promovida pela FAO, 
através da sistematização de informação atualizada sobre a agricultura familiar em 
Portugal. 

 

Áreas Temáticas 

(preparação do 
trabalho da RRN no 
âmbito do PDR 
2020) 

 

 INOVAÇÃO - Atividades desenvolvidas no âmbito da abordagem da área temática 

"Inovação": 

- Organização de um Seminário sobre Grupos Operacionais – Inovação na 
Agricultura”, no dia 9 de junho, no âmbito da Feira Nacional de Agricultura (144 
participantes) 

- Organização, em colaboração com a INOVISA, de um Espaço de B2B (conversas 
para aproximação da ciência e tecnologia às empresas e ao agricultor), no dia 9 de 
junho. no stand da Rede Rural Nacional, na Feira Nacional da Agricultura. 

- Esta sessão implicou a realização de 69 reuniões (concretizadas no stand), com a 

participação de 15 entidades de I&DT e de 29 potenciais interessados. 

- Em simultâneo a estas reuniões , esteve patente uma exposição de competências 
de I&DT, com cartazes expostos e catálogo online que abrangeu 29 entidades de 
I&DT (Centros de Investigação, Universidades e Institutos Politécnicos) para apoio 
ao setor agrícola nacional e uma MOSTRA de produtos e projetos resultantes da 
cooperação entre empresas e instituições de investigação no âmbito da MEDIDA 4.1 
“Cooperação para a inovação” do Programa PRODER (PDR Continente 2017-2013) 
(10 produtos e projetos). 

 

- Participação na 1.ª e 2ª reunião do Subgrupo Permanente “Inovação” do Grupo 
Diretor da Assembleia de Redes Rurais Nacionais, que decorreram em Bruxelas, nos 
dias 10 de março e 23 de junho respetivamente. (Este subgrupo foi constituído 
junto da Assembleia das Redes Rurais, para apoiar a rede PEI na prossecução dos 
seus objetivos). 

- Apresentação da experiência da RRN portuguesa para promover a inovação e apoiar 
a criação de grupos operacionais no 2º Encontro Europeu de Redes Rurais Nacionais 
2014-2020, dia 12 e 13 de maio, em Jurmala, Letónia 

 

http://agriculturafamiliar.dgadr.pt/
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- Preparados e/ou traduzidos conteúdos diversos para divulgação do tema no sítio da 
RRN, nomeadamente documentos base de informação sobre os Grupos 
Operacionais, sobre os Grupos Focais da PEI e sínteses sobre relatórios finais dos 
Focus Group da PEI-AGRI. 

- (http://www.rederural.pt/index.php/pt/redes-ue/parceria-europeia-de-inovacao) 

- Editadas 6 Folhas Informativas dedicada ao tema PEI AGRI / Inovação (ver ponto 
II.4). 

- Efetuadas e divulgadas 2 entrevistas a participantes portugueses nos Grupos Focais 
da PEI-AGRI para a rubrica "Opinião num Minuto" (ver ponto II.3) e 7 vídeos sobre 
projetos inovadores. 

- Participação no júri da 2ª edição do “Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito 

Agrícola – Agricultura, Agro-Indústria, Floresta e Mar”, promovido pelo Grupo 
Crédito Agrícola com a colaboração da INOVISA 

 

 LEADER - Atividades desenvolvidas no âmbito da abordagem da área temática 
“LEADER”  

- Participação na 1.ª reunião do subgrupo LEADER, do Grupo Diretor da Assembleia 
de Redes Rurais Nacionais, dia 21 de abril, em Bruxelas;  

- Organização da ação de formação “Desenvolver competências de planeamento da 
avaliação de Estratégias de Desenvolvimento Local”, organizado em colaboração 
com a Federação Minha Terra, o Helpdesk da Avaliação e GPP, 12 e 13 de maio 
2015, Lisboa, (80 participantes); 

- Organização da ação de formação “Pedidos de Pagamento FEADER”, em colaboração 

com o IFAP, 12 e 13 de maio 2015, Angra do Heroísmo (50 participantes) 

- Organização da ação de formação “Análise de projetos de investimento” (em 
colaboração), 25 e 26 de junho, Angra do Heroísmo (30 participantes) 

 

 

III.2 - Editar Revista temática (divulgação) 

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. No último trimestre do ano de 2014 foram editados dois 

números da revista “Em Rede”: um sobre «Jovens Agricultores» (n.º 4) e outro sobre 

«Agricultura Familiar» (n.º 5). 

Durante o ano de 2015 foi feita a sua distribuição e divulgação. 

Editar revista 
temática 
(divulgação) 

 Para a divulgação das revistas “Em Rede” nº 4 e nº 5 foram realizadas as seguintes 
atividades:  

- Divulgação on-line das versões digitais no sítio Internet da RRN e no Facebook; 

- Distribuição da versão em papel a instituições nacionais, membros da RRN (incluem 
organizações do setor, universidades, agentes dos desenvolvimento rural, etc.), Rede 
Europeia de Desenvolvimento Rural; alguns membros de instituições europeias; redes 
rurais de outros estados-membros, público em geral (eventos), assim como todos os 
participantes na elaboração das revistas (artigos de opinião, promotores de projetos). 

- Distribuição da versão em papel ao nível regional através dos PF da ETA. 

- Distribuição por e-mail da versão digital a outras partes interessadas. 
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III.3 - Experiências relevantes 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 relevantes e as divulgue junto dos membros da RRN, dos agentes de DR e do 

público em geral.  

Dado o interesse desta informação para os agentes de desenvolvimento rural e tendo por base 

a experiência dos anos anteriores, foi elaborada e debatida na ETA uma proposta para 

reformular o trabalho de identificação, seleção, recolha, análise, tratamento e divulgação de 

projetos e iniciativas relevantes no âmbito da agricultura e do desenvolvimento rural. 

Assim, estes projetos e iniciativas devem responder aos seguintes critérios:    

 Projetos inovadores com resultados potencialmente transferíveis para outros projetos, 

setores ou regiões; 

 Projetos com impacto económico e/ou social no setor e/ou na região onde se 

enquadram. 

 

Foram também normalizados os procedimentos para a sua identificação, recolha e 

sistematização de dados e definiu-se uma estratégia para a sua divulgação a nível nacional, 

através do sítio e redes sociais da RRN, das DRAP e das Secretarias Regionais, na revista 

«emRede», nas folhas informativas, em publicações e em eventos. Um dos elementos 

importantes desta estratégia foi a de divulgar estas iniciativas e projetos através da produção 

de pequenos vídeos sobre os mesmos, a divulgar nos diferentes meios de informação da RRN. 

Paralelamente realizou-se a divulgação de outras iniciativas e projetos sobre diversas 

temáticas com interesse para a agricultura e o desenvolvimento rural, realizada através das 

folhas informativas (RRN e PEI-AGRI), do sítio da RRN, das redes sociais e de eventos 

diversos.  

Identificar, 
analisar, 
sistematizar e 
divulgar 
experiências 
relevantes em 
meio rural 

 Identificação, recolha, tratamento e divulgação de informação relativa a Projetos 
Relevantes 

- Elaboração, debate e aprovação na ETA de proposta sobre os critérios para a seleção 
dos projetos e iniciativas relevantes e processo para a sua recolha, tratamento e 
divulgação.  

- 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. 

- 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 (Recebidos 23 projetos e divulgados 19 projetos). 
Destes projetos foram realizados 2 vídeos, que foram divulgados no sítio e nas redes 
sociais da RRN. Sítio da RRN: 

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

 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
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 Base de Dados da REDR relativa a Projetos PDR (Projeto PIKSE) 

- Neste período de transição entre períodos de programação, a Base de Dados da REDR 
esteve em reformulação, pelo que não foi considerada esta atividade, que exige a 
tradução da informação para a língua inglesa. 

 Divulgação de outros projetos ou iniciativas com interesse para a agricultura e 
desenvolvimento rural (ver I.2) 

- Prosseguido o trabalho de divulgação de iniciativas e projetos sobre diversas 
temáticas com interesse para a agricultura e o desenvolvimento rural, através das 
folhas informativas, do sítio da RRN, das redes sociais e de eventos diversos 
(divulgadas 33 iniciativas ou projetos) 

          

 
 

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 (Anexo 3). A 

documentação a colocar no Centro de Recursos compreende produtos resultantes das 

operações do PRRN, os arquivos LEADER, 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 284 documentos no Centro de Recursos do sítio Internet da RRN. 

 

 

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 da Internet da RRN foram inseridos os produtos do PRRN, 

sistematizados por iniciativa (5 documentos, relativos a 4 iniciativas).  

 No sítio web da RRN e na folha informativa foram divulgadas iniciativas apoiadas pelo 

PRRN (2 iniciativas)  

 Em sessões de informação e feiras foram divulgadas pela RRN iniciativas apoiadas pelo 
PRRN (10 iniciativas) 

 Em publicações ou seminários promovidos pela REDR foram divulgadas iniciativas 
apoiadas pelo PRRN (4 iniciativas)  
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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 RR dos Estados Membros e da REDR: publicações, informação 
geral, notícias e eventos. 

 Divulgados conteúdos sobre iniciativas e informação europeia relevante: Parceria 
Europeia de Inovação (PEI) 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 Desenvolvimento Rural. 

 

Reuniões dos 
Grupos de Trabalho 
e Focus Group ou 
outros 

 

 Participação na 1.ª Reunião do subgrupo da REDR "Envolvimento dos Stakeholders, 
Bruxelas, 12 de fevereiro 

 Participação na 1ª Reunião do subgrupo "Inovação" do Grupo Diretor da Assembleia de 
Redes Rurais Nacionais, Bruxelas, 10 de março 

 Participação no Seminário "Envolvimento dos Stakeholders", Bruxelas, 27 de março; 

 Participação na 2.ª Reunião do subgrupo da REDR "Envolvimento dos Stakeholders, 
Bruxelas, 28 de março; 

 Participação na 1.ª Reunião do subgrupo LEADER, Bruxelas, 21 de abril; 

 Participação na 3.ª Reunião do subgrupo da REDR "Envolvimento dos Stakeholders", 
Bruxelas, 27 de maio; 

 Participação no Workshop de comunicação co-criativa “Users Experience Workshop”, 
Bruxelas, 11 de junho; 

 Participação na 2ª Reunião do subgrupo "Inovação" do Grupo Diretor da Assembleia de 
Redes Rurais Nacionais, Bruxelas, 23 de junho; 

 

  



 

                    
  17/21 

 

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 correio electrónico, as manifestações de oferta/procura de parceiros 
internacionais. Procura de parceiros: 1 pedido de um GAL da Polónia: LAG “Zakole 
Dolnej Wisły”. Procurava parceiros para um projeto na área da promoção e valorização 
de produtos locais; 

  Pedido de apoio por parte de um GAL da Estónia para a organização de uma visita aos 

GAL da Madeira. 

 

 

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 

 Em 2015 não foi organizada nenhuma atividade/evento no âmbito da cooperação em 

virtude de 2015 ter sido um ano de transição entre dois quadros comunitários e ainda 
não haver orientações/legislação relativamente à cooperação LEADER e de ter sido o 
ano em que os GAL estiveram a preparar as suas novas EDL. 
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Anexo 1 

O balanço das atividades e dos resultados da Rede Rural Nacional no período de 

programação 2007-2013 

 

No período 2007-2013, a União Europeia decidiu associar aos Programas de Desenvolvimento 

Rural a criação, com carácter obrigatório, de redes rurais nacionais nos Estados-Membros.  

Seguindo esta orientação europeia, foi criada em Portugal a Rede Rural Nacional (RRN), uma 

plataforma de divulgação e partilha de informação, de experiência e de conhecimento, 

pressupondo uma atuação capaz de promover a partilha e a cooperação, de forma a melhorar 

a aplicação da política de desenvolvimento rural e a melhorar a qualificação da intervenção 

dos agentes implicados no desenvolvimento rural.  

Optou-se por uma rede única, abrangendo todo o País, financiada por um programa próprio, o 

Programa para a Rede Rural Nacional (PRRN).  

No que se refere aos membros que integram a Rede, é importante salientar o desafio que 

constituiu lançar uma Rede para o período 2007-2013, capaz de responder às necessidades 

dos membros da anterior Rede LEADER e que no novo período eram chamados a participar 

através da abordagem LEADER, mas também que fosse, simultaneamente capaz de envolver 

os atores e agentes implicados nos restantes eixos do apoio ao desenvolvimento rural: 

competitividade dos sectores agrícola e florestal; ambiente e paisagem rural; qualidade de 

vida nas zonas rurais e diversificação da economia rural.  

Desde então, a RRN tem vindo a crescer consistentemente e, em 31 de junho de 2015, 

contava com 489 membros, representativos das principais organizações públicas e privadas 

envolvidas no desenvolvimento rural, à escala nacional, regional e local, em todos os domínios 

do desenvolvimento rural.  

O funcionamento da Rede Rural Nacional e dinamização das suas atividades foram 

assegurados por uma estrutura técnica de animação (ETA), constituída por uma unidade 

central, sediada na Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e por sete pontos 

focais regionais nas cinco Direções Regionais de Agricultura e Pescas e nas Secretarias 

Regionais das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.  

Esta estrutura foi uma opção de proximidade que assegurou e facilitou a participação e 

envolvimento dos membros da RRN e de outros atores dos territórios rurais, que se manteve 

no período 2014-2020.  

Respondendo a um dos principais objetivos da Rede, ao longo de todo este período a área da 

comunicação ocupou um espaço central nas atividades da ETA, procurando desenvolver 

estratégias que permitissem alcançar todas as partes interessadas na RRN, incluindo o público 

em geral. Para isso a ETA assegurou o funcionamento de um website (www.rederural.pt), 

páginas de Facebook e Twitter, desenvolvimento de conteúdos temáticos, revista, folha 

informativa, bases de dados de membros, de projetos relevantes e de projetos da RRN.  

Para além destas atividades assegurou ainda o funcionamento da Bolsa de Iniciativas e de um 

Centro de Recursos, a constituição de um Grupo de Trabalho temático, a organização de ações 
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de formação para os GAL, ações de assistência técnica à cooperação LEADER, participação da 

RRN em eventos ou a sua organização. 

A ETA participou também nas atividades das Redes Europeias e iniciativas de outros Estados-

Membros.  

Quanto a este último aspeto, participou-se na maioria dos fóruns internacionais e procurou-se 

também facilitar o acesso à respetiva informação, traduzindo e resumido os documentos. 

No entanto, os verdadeiros atores do trabalho em rede são os membros da RRN. Assim, no 

período 2007-2013, foram os membros que, sem prejuízo de muitas outras ações realizadas 

no âmbito da RRN sem o apoio direto do PRRN, realizaram um total de 97 iniciativas apoiadas 

pelo PRRN, dando execução às áreas de intervenção previstas no Plano de Ação da RRN para 

esse período: capitalização da experiência e do conhecimento; facilitação da cooperação; 

observação do mundo rural; e facilitação do acesso à informação. 

De todas estas ações resultaram inúmeros produtos, desde estudos e relatórios, brochuras, 

folhetos e outros materiais de divulgação, conteúdos audio ou audiovisuais (incluindo uma 

série de programas de rádio que mereceu um prémio de Comunicação), websites e redes 

sociais, entre outros. A ETA procurou divulgar todos estes materiais no seu site, nas redes 

sociais, em revistas, nas folhas informativas e em eventos. A maioria destes produtos está 

disponível no Centro de Recursos do site da RRN e no Centro de Documentação.  

Mais importantes que estes produtos, porém, foram os resultados intangíveis da atividade da 

rede, ou seja o valor acrescentado do trabalho em rede. Com a ajuda de uma Bolsa de 

Iniciativas para promover o encontro de parceiros e a racionalização de operações, foram 

constituídas múltiplas parcerias para desenvolver conjuntamente as iniciativas do Plano de 

Ação. Algumas delas perduraram e procuram abraçar novos projetos. Os resultados da Bolsa 

de Iniciativas levaram a que se tenha proposto a sua replicação em 2014-2020, não só no 

âmbito das iniciativas da RRN, mas também para apoiar a constituição de Grupos Operacionais 

da PEI-AGRI. 

Em resumo, o balanço que se faz da atividade da RRN em 2007-2013 é positivo. O desafio é 

exigente: aumentar a participação das partes interessadas na execução do desenvolvimento 

rural; melhorar a qualidade da execução dos programas de desenvolvimento rural; informar o 

público em geral e os potenciais beneficiários sobre a política de desenvolvimento rural e as 

possibilidades de financiamento, fomentar a inovação na agricultura, na produção alimentar, 

nas florestas e nas zonas rurais. 
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Balanço das atividades desenvolvidas pela RRN de 2010 a 30 de junho de 2015  

Alguns indicadores 

 

Indicadores 
Realizado  

de 2010 a 30 de junho 
2015 

Nº de membros da RRN 489 

Nº notícias divulgadas no site da RRN 1.741 

Nº folhas informativas editadas (RRN e PEI-AGRI) 71 

Nº visitas ao site da RRN 169.902 

Nº de documentos divulgados no centro de recursos do site 1.358 

Nº de gostos da página de facebook da página da RRN  
(início 16 de maio 2014) 

1.013 

Nº de tweets da página Twitter da RRN 
(início 19 de maio de 2014) 

1.782 

Nº projetos relevantes divulgados na Base de Dados 65 

Nº projetos PIKSE enviados para Base de Dados da REDR 42 

Nº de vídeos  produzidos pela RRN e divulgados no canal Youtube  12 

Nº de revista "emRede" editadas 5 

Nº de iniciativa do PRRN com produtos divulgados no Centro de 
Recursos do site 

73 

Nº de oferta e procura de parceiros no âmbito da Cooperação 
LEADER divulgadas 

251 
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RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA ETA 2015 

 

Introdução 

Os anos de 2014 e 2015 representaram anos de transição do anterior Período de Programação 

para o Período de Programação 2014-2020. Assim, até 30 de junho de 2015 as atividades 

desenvolvidas pela RRN foram ainda financiadas pelo Programa para a Rede Rural Nacional 

(2007-2013). Deste modo, este relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: 

1. Avaliação das atividades do ano 2015 

2. Registo das atividades desde 1 de janeiro de 2015 até 30 de junho de 2015 

Em 2015 foi desenvolvido um Guia metodológico da avaliação com o objetivo de orientar os 

técnicos da unidade central e pontos focais da ETA na monitorização e avaliação das atividades 

desenvolvidas. Foram igualmente desenvolvidas ferramentas de avaliação para alimentar os 

indicadores de realização e resultados. As referidas ferramentas têm vindo a ser 

atualizadas/ajustadas à medida que vão sendo utilizadas. 

O presente Relatório de avaliação tem como finalidade sintetizar/avaliar as atividades 

desenvolvidas no decurso de 2015, confrontando-as com as propostas constantes no Plano de 

Atividades da ETA para 2015. São apresentados os resultados alcançados e os desvios 

verificados em relação ao planeado.  

 

1.Avaliação das atividades do ano 2015 

1. Análise dos Resultados  
 

1.1 – Indicadores, metas, taxa de realização e desvios 

De seguida apresentam-se quadros com os indicadores de realização e resultado, respetivas 

metas, taxa de realização e desvios. 
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Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado

IC.1 - N.º de reuniões da ETA IR1 - N.º de membros da Rede 

que são beneficiários de 

operações da Rede

IC.1 - 20 IR.1 - 0 IC.1 - 21 IR.1 - 0 IC.1 - 105% IR.1 - na Superou - 5% - 

IC.2 - N.º de 

documentos/relatórios 

produzidos

IR.2 - N.º de 

atividades/produtos surgidas 

no âmbito do plano de 

atividades dos GTT  

IC.2 - 5 IR.2 -0 IC.2 -5 IR.2 -0 IC.2 - 100% IR.2 -na Atingiu - 100% - 

IC.3 - N.º de

atividades/projetos, 

promovidos pelos membros

da Rede, acompanhados pela

ETA/N.º de relatórios

produzidos

IR.3 - % de membros da Rede 

parceiros de iniciativas da 

Ação 1.1 - GO, registadas na 

Bolsa

IC.3 -0 IR.3 - 0% IC.3 - 0 IR.3 - 1,5% IC.3 - na IR.3 - 150% - Superou - 50%

IC.4 - N.º de ações de

capacitação

IR.4 -  N.º médio de 

participantes por evento (sem 

cooperação )

IC.4 - 2 IR.4 - 60 IC.4 - 5 IR.4 -81 IC.4 - 250% IR.4 - 135% Superou Superou 150% 35%

IC.5 - N.º de GTT constituídos

IR.5 - Percentagem de ofertas 

de cooperação divulgadas 

pela RRN aos GAL

IC.5 - 0 IR.5 - 100% IC.5 - 0 IR.5 -100% IC.5 - na IR.5 - 100% - Atingiu - 0%

IC.6 - N.º de áreas temáticas

trabalhadas

IR.6 - N.º médio de 

participantes por evento, com 

foco na cooperação

IC.6 - 1 IR.6 - na IC.6 - 2 IR.6 -na IC.6 - 200% IR.6 -na Superou - 100% - 

IC.7 - N.º de atividades da

REDR e da PEI-AGRI nas quais a

RRN participou

IR.7 -   N.º médio de 

participantes por  visitas de 

estudo/intercâmbios, com 

foco na cooperação

IC.7 -  19 IR. 7 -9 IC.7 -  19 IR. 7 -9 IC.7 -  100% IR. 7 - 100% Atingiu Atingiu 0% 0%

Classificação DesvioIndicador Meta 2015
Taxa de realização

2015
Resultados 2015
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Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado

IC.8 - n.º de intervenções

apresentadas pelos membros

da RRN/ETA durante os

eventos da REDR

IR.8 -  % de participantes que 

classificaram os eventos com 

Bom 

IC.8 - 4 IR.8 –50% IC.8 - 5 IR.8 – 50% IC.8 - 125% IR.8 –100% Superou Atingiu 25% 0%

IC.9 - N.º de eventos 

(organizados pela ETA - sem 

cooperação )

IR.9 - N.º de visitantes ao site 

(2015) comparado com o ano 

anterior

IC.9 - 4 IR.9 -25000 IC.9 - 9 IR.9 -25429 IC.9 - 225% IR.9 -102% Superou Superou 125% 2%

IC.10 - N.º de atividades e 

eventos nacionais, 

organizados pelos membros e 

outros nas quais a RRN 

participou

IR 10 - Nº acessos às 

diferentes pàginas 

(visualizações)

IC.10 -15 IR.10 - 160000 IC.10 - 16 IR.10 - 205562 IC.10 -107% IR.10 - 128% Superou Superou 7% 28%

IC.11 - N.º de visitas de 

estudo/intercâmbios com foco 

na cooperação

IR.11 - Nº acessos ao centro de 

recursos (visualizações)
IC.11 - 4 IR.11 - 2000 IC.11 - 4 IR.11 - 4094 IC.11 - 100% IR.11 - 205% Atingiu Superou 0% 105%

IC.12 - N.º de eventos com 

foco na cooperação

IR.12– N.º de subscritores a 

quem foi enviada a FI
IC.12 - 0 IR.12 - 3353 IC.12 - 0 IR.12 - 3353 IC.12 - na IR.12 - 100% - Atingiu - 0%

IC.13 - N.º de eventos com 

foco na inovação

IR 13 - N.º de acessos à Base 

de Dados de projetos
IC.13- 2 IR.13 - 3200 IC.13- 2 IR.13 - 4141 IC.13- 100% IR.13 - 129% Atingiu Superou 0% 29%

IC.14 - N.º de reuniões com 

stakholders 

IR 14 - Percentagem de 

operações que a ETA 

acompanhou

IC.14 - 5 IR.14 - 0 IC.14 - 24 IR.14 - 0 IC.14 - 480% IR.14 - na Superou - 380% -

IC.15 - N.º de projetos 

relevantes analisados 

IR.15 - N.º de visualizações no 

canal Youtube da RRN
IC.15 - 15 IR.15 - 3800 IC.15 - 18 IR.15 - 5164 IC.15 - 120% IR.15 - 136% Superou Superou 20% 36%

IC.16 - N.º de estudos, 

projetos e iniciativas 

relevantes divulgados 

IR.16-N.º de gostos da página 

Facebook da RRN
IC.16 -  40 IR.16 - 1313 IC.16 - 58 IR.16 - 1313 IC.16 - 145% IR.16 - 100% Superou Atingiu 45% 0%

Indicador Meta 2015 Resultados 2015
Taxa de realização

2015
DesvioClassificação
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Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado Realização Resultado

IC.17 - N.º de estudos, 

projetos e iniciativas 

relevantes divulgados na REDR

IR.17 - N.º de seguidores da 

página Twitter da RRN
IC.17 - 0 IR.17 - 80 IC.17 - 0 IR.17 - 147 IC.17 - na IR.17 - 184% - Superou - 84%

IC.18 - N.º de notícias 

divulgadas no sítio da 

RRN/mês 

IC.18 - 22 IC.18 - 49 IC.18 - 223% Superou 123%

IC.19 - N.º de publicações 

(revista/filme/newsletter) 
IC.19 - 25 IC.19 - 39 IC.19 - 156% Superou 56%

IC .20- N.º de artigos 

publicados nas publicações da 

REDR

IC.20 - 2 IC.20 - 2 IC.20 - 100% Atingiu 0%

IC.21 - N.º de videos 

introduzidos no canal Youtube 

da RRN

IC.21 -12 IC.21 - 69 IC.21 - 575% Superou 475%

IC.22 - N.º de posts na página 

Facebook da RRN
IC.22 - 1000 IC.22 -  1500 IC.22 -  150% Superou 50%

IC.23 - N.º de tweets na página 

Twitter da RRN
IC.23 - 1000 IC.23 - 1616 IC.23 - 162% Superou 62%

DesvioIndicador Meta 2015 Resultados 2015 Taxa de realização

2015
Classificação
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1.2 – Justificação dos desvios 

Relativamente às metas dos indicadores de realização verifica-se que 100 % foram atingidas 
das quais 68 % foram superadas.   
 
Verifica-se um desvio positivo acentuado no N.º de reuniões com stakeholders. Esta meta terá 
de ser ajustada no futuro. Verifica-se igualmente um desvio positivo acentuado no n.º de 
vídeos introduzidos no canal youtube da RRN. Este desvio deve-se ao facto de 2015 ter sido o 
primeiro ano em que a RRN começou a editar filmes para divulgação de projetos relevantes. 
Esta meta terá de ser ajustada no futuro.  
 
Relativamente às metas dos indicadores de resultado verifica-se que 100 % foram atingidas 
das quais 62 % foram superadas.  
 
 

1.3 – Análise de alguns indicadores 

Ao longo do ano de 2015 as Ferramentas foram sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas. Algumas 

serão apenas utilizadas em pleno em 2016.  

1.3.1 – Eventos da RRN 

 
 

Fig. 1 – Tipo de eventos organizados pela ETA/RRN 

 

 

1.3.2 – Projetos relevantes 

 

 
Fig. 2 – N.º de projetos relevantes rececionados e selecionados 
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Fig. 3 – Entidades que enviaram projetos relevantes 

 

 

 
Fig. 4 – Projetos relevantes rececionados por Prioridades do DR 

 

 

 
Fig. 5 - Projetos relevantes rececionados por tema 
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Fig. 6 - Projetos relevantes rececionados no tema “Território” 

 

 

 

2.Registo das atividades até 30 de junho de 2015 

As metas apresentadas no ponto 1.1 são anuais pelo que de seguida se apresenta um quadro 

com a execução até 30 de junho de 2015 sem as metas e sem a contabilização da taxa de 

realização. 

 

Indicador de resultado IR.9 – em 30 de junho de 2015, o n.º de visitantes (35432 visitantes) 

representava já 87% do valor registado em todo o ano de 2014 (40746 visitantes). 
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Realização Resultado Realização Resultado

IC.1 - N.º de reuniões da ETA

IR1 - N.º de membros da Rede 

que são beneficiários de 

operações da Rede

IC.1 - 10 IR.1 - 0

IC.2 - N.º de 

documentos/relatórios 

produzidos

IR.2 - N.º de 

atividades/produtos surgidas 

no âmbito do plano de 

atividades dos GTT  

IC.2 - 5 IR.2 -0

IC.3 - N.º de

atividades/projetos, 

promovidos pelos membros

da Rede, acompanhados pela

ETA/N.º de relatórios

produzidos

IR.3 - % de membros da rede 

parceiros de iniciativas da 

Ação 1.1 - GO, registadas na 

Bolsa

IC.3 -0 IR.3 - 0%

IC.4 - N.º de ações de

capacitação

IR.4 -  N.º médio de 

participantes por evento (sem 

cooperação )

IC.4 - 2 IR.4 - 60

IC.5 - N.º de GTT constituídos
IR.5 - Percentagem de ofertas 

de cooperação divulgadas 

pela RRN aos GAL

IC.5 - 0 IR.5 - 100%

IC.6 - N.º de áreas temáticas

trabalhadas

IR.6 - N.º médio de 

participantes por evento, com 

foco na cooperação

IC.6 - 1 IR.6 - n.a

IC.7 - N.º de atividades da

REDR e da PEI-AGRI nas quais a

RRN participou

IR.7 -   N.º médio de 

participantes por  visitas de 

estudo/intercâmbios, com 

foco na cooperação

IC.7 -  12 IR. 7 -n.a

Indicador Execução até 30 junho 2015
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Realização Resultado Realização Resultado

IC.8 - n.º de intervenções

apresentadas pelos membros

da RRN/ETA durante os

eventos da REDR

IR.8 -  % de participantes que 

classificaram os eventos com 

Bom 

IC.8 - 4 IR.8 –50%

IC.9 - N.º de eventos 

(organizados pela ETA - sem 

cooperação )

IR.9 - N.º de visitantes ao site 

(2015) comparado com o ano 

anterior

IC.9 - 4 IR.9 -na

IC.10 - N.º de atividades e 

eventos nacionais, 

organizados pelos membros e 

outros nas quais a RRN 

participou

IR 10 - Nº acessos às 

diferentes pàginas 

(visualizações)

IC.10 -8 IR.10 -  103852

IC.11 - N.º de visitas de 

estudo/intercâmbios com foco 

na cooperação

IR.11 - Nº acessos ao centro de 

recursos (visualizações)
IC.11 - 0 IR.11 - 1731

IC.12 - N.º de eventos com 

foco na cooperação

IR.12– N.º de subscritores a 

quem foi enviada a FI 
IC.12 - 0 IR.12 - 2175

IC.13 - N.º de eventos com 

foco na inovação

IR 13 - N.º de acessos à Base 

de Dados de projetos
IC.13- 2 IR.13 - 2000

IC.14 - N.º de reuniões com 

stakholders 

IR 14 - Percentagem de 

operações que a ETA 

acompanhou

IC.14 - 7 IR.14 - 0

IC.15 - N.º projetos relevantes 

analisados 

IR.15 - N.º de visualizações no 

canal Youtube da RRN
IC.15 - 15 IR.15 - 527

IC.16 - N.º de estudos, 

projetos e iniciativas 

relevantes divulgados 

IR.16- N.º de gostos da página 

Facebook da RRN
IC.16 -  40 IR.16 - 554

Indicador Execução até 30 junho 2015
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25 de janeiro de 2016 

Realização Resultado Realização Resultado

IC.17 - N.º de estudos, 

projetos e iniciativas 

relevantes divulgados na REDR

IR.17 - N.º de seguidores da 

página Twitter da RRN
IC.17 - 0 IR.17 - 80

IC.18 - N.º de notícias 

divulgadas no sítio da 

RRN/mês 

IC.18 - 44

IC.19 - N.º de publicações 

(revista/filme/newsletter) 
IC.19 - 22

IC .20- N.º de artigos 

publicados nas publicações da 

REDR

IC.20 - 2

IC.21 - N.º de videos 

introduzidos no canal Youtube 

da RRN

IC.21 -19

IC.22 - N.º de posts na página 

Facebook da RRN
IC.22 - 750

IC.23 - N.º de tweets na página 

Twitter da RRN
IC.23 - 700

Indicador Execução até 30 junho 2015


