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Relatório de Atividades de 2013 
da 

Estrutura Técnica de Animação 
da 

Rede Rural Nacional 
 

Durante o ano de 2013, 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. 

O Relatório de Atividades da ETA relativo ao ano de 2012 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 do Norte, LVT, Alentejo 

e da Região Autónoma dos Açores (Anexo 1). 

Algumas das atividades desenvolvidas em 2013 têm repercussão em 2014, tendo sido 

previstas para assegurar a continuidade da atividade da RRN entre períodos de programação. 
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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.  

Em 2013, foi assegurado o regular funcionamento dos órgãos da RRN, a participação ativa dos 

membros nas suas atividades, a articulação com as redes europeia e dos outros Estados-

Membros e dinamizada a elaboração do Plano de Atividades da Rede. 

De forma a assegurar estas condições, realizaram-se as seguintes atividades: 

 

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

da RRN 

A ETA garantiu o apoio técnico e logístico ao funcionamento dos órgãos e estruturas da RRN. 

Normas e 
procedimentos para 
admissão de 
Membros da RRN 

Receção, análise e decisão sobre a admissão de 12 novos membros. 

N.º total de membros em 31.12.2013: 353. 

Reunir os órgãos da 
RRN 

Articulação entre a UC ETA e PF (por correio-eletrónico) para: 

 Consulta aos PF sobre a proposta de Plano de Atividades da RRN para 2013 e período 
transição (ver ponto I.6). 

 Discussão de temas e atividades da Estrutura Técnica de Animação. 

 Troca de documentação técnica. 

Realização de 3 reuniões da ETA (discussão de atividades e temas por aplicação de 

metodologias participativas): 

 Plano de Atividades da RRN 2013, Plano de Formação Peer-to-Peer, revista da RRN. 

 Futuro da Rede Rural Nacional. 

 Promoção do trabalho em rede na ETA. 

 Envolvimento dos parceiros no trabalho em rede. 

 Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) – Critérios de seleção de Grupos de 
Ação Local (GAL) e de Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL). 

 Plano de Comunicação da ETA-RRN para 2014 (temáticas, instrumentos). 

Consultados os membros regionais: 

 Preparação do Plano de Atividades da RRN 2013 e período de transição (ver ponto I.6). 

Participação da ETA na reunião do Comité de Acompanhamento do PRRN 

 Participação na reunião (junho) 

Formação da ETA 

 Participação em 4 sessões de formação Peer-to-Peer (entre pares) organizadas pela 
REDR (ver ponto I.4). 

 Realizadas duas sessões na ETA, de caráter formativo entre pares, para partilha e 
consolidação da experiência adquirida nas sessões organizadas pela REDR, tendo em 

vista contribuir para a capacitação de todos os elementos da ETA para a dinamização de 
sessões de reflexão e debate através da aplicação de metodologias participativas.  

 Realizada uma sessão sobre o carregamento de dados no Centro de Recursos (ver 
ponto II.3). 
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Financiamento 

 Em 2013, foi prosseguida a execução dos projetos apresentados ao PRRN (assistência 

técnica). 

 Prolongado para 2014 o período de execução do PA de assistência técnica da UC ETA; 
encerradas as operações de AI 5 relativas aos PF regionais. 

 

I.2 - Organizar Encontros da Rede Rural Nacional  

Para promover a participação e a partilha de informação, ideias, experiências e propostas 

entre os membros da RRN, procurou-se realizar o encontro de membros da RRN, criando um 

espaço de conhecimento direto entre membros da RRN e permitindo debater um tema 

específico. 

Estes encontros entre membros da RRN constituem também um momento privilegiado para a 

troca de ideias, facilitando a constituição de parcerias e o surgimento de novos projetos. 

Organizar o encontro 
da RRN 

A ETA organizou (em colaboração) 3 seminários temáticos que foram divulgados entre os 
membros da rede, proporcionando oportunidade de encontro: 

 Seminário “Valorizar os produtos agroalimentares locais através de circuitos de 
proximidade”, realizado em Alcochete, a 24 de janeiro de 2013 (ver ponto III.1). 

 Workshop "Cooperação LEADER na programação 2014-2020", realizado em Mértola no 
dia 5 de setembro de 2013 (ver ponto IV.2). 

 Seminário “Cooperação LEADER – Balanço e Perspetivas de Futuro”, realizado em 
Alcanena, a 11 de dezembro de 2013 (ver ponto IV.2). 

 

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. 

http://data.dgadr.pt/bolsa/
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Reuniões de trabalho 
/partilha de 
informação e 
experiência 

 Participação em 2 encontros das Redes Rurais Nacionais dos EM (17.ª em março, na 

Suécia; e 20.ª em novembro, em França).  

 Organização (em colaboração com a DG AGRI) e participação no 18.º encontro das 
Redes Rurais Nacionais dos EM, em junho, em Portugal - Tomar.  

 Organização (em colaboração com a DG AGRI) e participação na 11.ª reunião do 
Comité de Coordenação (CC) da REDR (junho), em Portugal, Tomar - 1.ª reunião do 
CC fora de Bruxelas. 

 Participação em 2 reuniões do Subcomité LEADER (SCL) e 1 workshop, em Bruxelas: 
10.º SCL a 17 de abril de 2013 e 11.º SCL a 11 de novembro de 2013. 

 Participação no workshop “Financing for LEADER/CLLD: Opportunities and relevant 
practices” a 12 de novembro de 2013. 

 Participação no LEADER Event 2013: Building bridges for the future, realizado em 
Bruxelas a 17 de abril 2013. 

 A RRN é membro ativo do Cluster DLBC, lançado pela RRN da Hungria e pelo Ponto de 
Contacto (PC) da REDR.  

 Participação na 1.ª e na 2.ª reunião do Cluster Macrorregional de Redes Rurais 
nacionais do Mediterrâneo (junho e novembro), associadas a reuniões das RRN dos 
Estados-Membros). 

 Participação no Programa piloto de formação Peer-to-Peer (entre pares) Estruturas 
Técnicas de Animação – 1.º Módulo sobre ‘Planeamento estratégico para as RRN’, em 
Budapeste, Hungria; 2.º Módulo sobre ‘Melhoria do processo do trabalho em rede’, 
em Åre, Suécia; 3.º Módulo sobre ‘Comunicação no Desenvolvimento Rural e 
Trabalho em Rede’, em Tomar, Portugal; e 5.º Módulo sobre “A Comunicação como 
uma atividade horizontal na ETA”, em Dijon, França. 

 Organização da participação da representação portuguesa (3 jovens) no “Youth 
Workshop” promovido pela REDR, em Bruxelas, 11 e 12 dezembro 2013. 

 Resposta a solicitações de Redes de outros Estados Membros, sobre diversos 
assuntos: Grécia (taxas de execução do PRODER), Polónia (programação para o 
desenvolvimento rural 2014-2020) e Espanha (contactos de GAL). 

 Resposta a solicitações da REDR: Histórias de sucesso de trabalho em rede e projetos 
relevantes (enviados projetos EPAM e Rur@l Inov – Inovar em Meio Rural); Pedido de 
dois exemplos de projetos sobre inclusão social (enviados projetos SMAD e SITAS); 
Informação sobre as atividades desenvolvidas pelos GAL da RAA, no âmbito da 
avaliação da implementação do LEADER; Informação sobre casos de estudo sobre 
desenvolvimento económico em zonas rurais; Instalação de jovens agricultores, etc. 

 Divulgados os documentos e conclusões resultantes das reuniões e contactos. 

 

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. 

 Parecer da RRN sobre relatório de execução do PRODER 2012 (AG PRODER-PRRN). 

 Pareceres da RRN sobre elementos da programação do Desenvolvimento Rural para 
2014-2020 – Ficha da futura medidas da RRN (coordenação nacional pelo GPP). 

 Implicações da implementação da rede PEI para a Produtividade e Sustentabilidade 
Agrícolas (articulação com GPP). 
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I.6 - Elaborar o Plano de Atividades da RRN de 2013 e período de 

transição 

O PRRN e o Plano de Ação da RRN definem que a ETA tem um papel fundamental na 

dinamização da elaboração do Plano de Atividades da RRN, integrando as propostas regionais 

produzidas nas respetivas Assembleias Rurais (AR), bem como as apresentadas por outros 

membros da rede, de âmbito nacional.  

Elaboração do Plano 
de Atividades para 
2013 e período de 
transição 

 Consulta escrita aos PF: articulação entre a UC ETA e PF para consulta e compilação de 
contributos regionais (documentos sobre funcionamento da RRN, áreas prioritárias, 
outros). 

 Consulta aos membros regionais da Rede Rural sobre o Plano de atividades da RRN 
para o Ano de 2013 e período de transição 2014-2015 promovida por PF. 

 Elaboração da versão final do Plano de Atividades da RRN 2013 e período de transição e 
envio à AG PRRN para aprovação. 

 Divulgação on-line. 

 
 

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 

 Sistematizados os projetos em execução no âmbito do PRRN, de acordo com a ficha de 
modelo definida para o acompanhamento (47 projetos). 

 Enviada a respetiva ficha aos membros promotores para revisão e recolha de 
resultados e produtos finais dos projetos (47 projetos) 

 Colaboração com os serviços de informática da DGADR para o desenvolvimento da Base 
de Dados (Projetos do PRRN) 

 Integração da informação das fichas de projeto na Base de Dados de Projetos PRRN, da 
RRN, para visualização on-line e impressão (21 projetos). Sítio da RRN: 
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projectos-da-rede. 

 Divulgação dos produtos dos projetos on-line: no sítio da RRN: 43 (ver Anexo 2). 

 Participação em iniciativas no âmbito de operações apoiadas pelo PRRN, tendo em vista 
o acompanhamento e a recolha de informação para divulgação: participação no júri do 
Prémio Rural Criativo do projeto “ICCER”, colaboração na organização e participação 
em três workshops no âmbito do Projeto “Boas práticas de Desenvolvimento 
Empresarial e Processos de Valorização de Produtos Agroalimentares Tradicionais”, 
participação em workshops do projeto RUR@L INOV - Inovar em Meio Rural, Workshop 
“Cooperação Leader na Programação 2014 – 2020”, Conferência “O futuro dos 
Territórios Rurais – DLBC”, etc. 

 Resposta a questões dos membros da RRN no âmbito do PRRN: solicitações sobre 
avisos de candidaturas, execução de projetos, adesão de membro à Rede Rural, etc. 

 

 

 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/projectos-da-rede
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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. 

As ações de informação e publicidade, a desenvolver pela ETA no âmbito do plano de 

comunicação, têm como destinatários as entidades inseridas em cada uma das seguintes 

categorias: Membros da RRN; Agentes do Desenvolvimento Rural; Público em geral. 

 

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. Em 

2013, prosseguiu-se o desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Comunicação da 

RRN, aprovado em 2010. Este Plano inclui as linhas orientadoras para as áreas de informação 

e comunicação, estabelecendo a estratégia de comunicação, os objetivos, os públicos 

destinatários, e instrumentos de comunicação a adotar. No final de 2013, elaborou-se o Plano 

de Comunicação da RRN para o ano 2014, assegurando a continuidade das atividades de 

comunicação durante o período de 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, das estruturas da rede e 
de moradas das Redes Rurais dos Estados-Membros. 

Desenvolver Plano 
de Comunicação da 
RRN 

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

 Divulgação de diversa documentação/informação, sempre que pertinente e considerada 
de interesse, designadamente, informação relativa a workshops, seminários, ações de 
formação, inquéritos, folha informativa da RRN, revista da RRN, etc. 

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

 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. 

 Participação em eventos temáticos sobre: instalação de jovens na hortofruticultura, 
circuitos curtos agroalimentares, turismo rural, consumo sustentável e desperdício 
alimentar, PEI para a produtividade e sustentabilidade agrícolas, marca territorial.  

 Desenvolvidos contactos com diversos organismos no âmbito das diferentes iniciativas 
desenvolvidas pela RRN/ETA: Turismo de Portugal, etc. 

Elaborar Plano de 
Comunicação da RRN 
2014 

 Elaborado um Plano de Comunicação da RRN para o ano de 2014, para assegurar 
continuidade das atividades durante a transição entre períodos de programação, com a 
colaboração dos PF  

 Produzido o relatório: “Análise Mediática da Rede Rural Nacional”. 

mailto:rederuralnacional@dgadr.pt
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
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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 em eventos através da distribuição de material promocional em 
eventos e exposição de conteúdos em 2 roll-ups e 12 expositores desmontáveis (triplo-
banners), com marca da RRN. 

Editar Material 
publicitário com a 
marca da RRN 

 Adquirido material promocional: canetas, identificadores, pen USB e sacos para 
distribuição em eventos. 

 
 

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 

 Entrada em produção do novo sítio: conclusão do procedimento para a reestruturação 
do sítio Internet da RRN para a aquisição de serviços para a criação do sítio Internet da 
Rede Rural Nacional (ajuste direto n.º 1941/2011). 

 Realizadas ações de formação para a gestão do novo sítio (administração e assistência 
informática). 

 Realizada ação de formação sobre carregamento de documentos no Centro de Recursos 
do novo site da RRN (ver ponto I.1). 

 Desenvolvidos testes para operacionalização do novo sítio e transferência de conteúdos 

entre as versões do sítio. 

Desenvolver o atual 
sítio web, 
divulgando 
informação 
atualizada sobre a 
RRN e suas 
atividades  

Atualização do sítio Internet da RRN: www.rederural.pt. 

Sob responsabilidade da UC-ETA, e com os contributos dos Pontos Focais Regionais, dos 
membros da RRN diretamente e de outras entidades, nas rubricas «Em Destaque», 
«Últimas notícias» e em rodapé, foi divulgada informação sobre: 

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

 Atividades, eventos e notícias da RRN. 

Num total de 365 conteúdos divulgados em 2013, 51 foram relativos a projetos apoiados 
pelo PRRN. 

Disponibilizados também conteúdos relativos a: 

 Programação, planeamento de atividades e funcionamento da RRN. 

 Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas 
(enquadramento, grupos focais, documentação) 

 Comercialização em circuitos curtos agroalimentares (enquadramento, caracterização, 
identificação de circuitos curtos em algumas modalidades) 

http://www.rederural.pt/
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 Bolsa de Iniciativas da RRN (arquivo) 

 Folha Informativa eletrónica (mensal e, a partir de julho de 2013, quinzenal, num total 
de 37 números, 16 em 2013)  

 Produtos do PRRN (Anexo 2) - www.rederural.pt/index.php/pt/centro-de-recursos 

 Revista «emRede» da RRN (3 números, 2 em 2013) 

Em 2013, o número de visitas ao sítio (21641) aumentou 55% relativamente ao ano 
anterior (13983). A duração média da visita aumentou cerca de 11%, tendo passado 
para 2:80 min (2:25 min em 2012). 

 

 

II.4 - Editar Folha Informativa 

A RRN iniciou em Junho de 2011 a publicação de uma Folha Informativa mensal, 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 cada edição é dado particular destaque a assuntos 

relacionados com a Rede ou com os territórios rurais. Esta publicação é distribuída por correio-

eletrónico aos membros da RRN e é disponibilizada no sítio Internet da RRN. 

Editar Folha 
Informativa 

 Editada mensalmente, quinzenalmente a partir de julho de 2013, a Folha Informativa  
da RRN, num total de 16 números produzidos neste ano. 

 Os conteúdos relacionam-se com a atividade da RRN, da REDR, das RRN dos outros 
Estados-Membros e com o contexto da agricultura e desenvolvimento rural em geral. 

N.º total de conteúdos em 2013: 155. N.º de conteúdos em 2013 relativos a projetos 
apoiados pelo PRRN: 53. 

 Reformulado o modelo de Folha Informativa a partir de julho de 2013. 

 Divulgação (envio por correio-eletrónico e disponibilização no sítio Internet da RRN) 

 

 

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. 

Por outro lado, a RRN (ETA e/ou membros) tem vindo a ser convidada a participar em diversas 

linhas de trabalho temáticas, participando em debates, produzindo contributos ou 

respondendo a questionários. 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/centro-de-recursos
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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 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». 

 A RRN organizou, em janeiro, um seminário de para apresentação de experiências de 
sucesso e discussão do tema “Valorizar os produtos agroalimentares locais através de 
circuitos de proximidade”, que marcou o encerramento da reflexão no âmbito do GTT 
Comercialização de Produtos Locais. Este evento foi oportunidade para o encontro dos 
membros da RRN (ver ponto I.2). 

 No âmbito da RRN, o tratamento deste tema foi retomado ao longo de 2013, quer 
como tema da edição do n.º 3 da Revista da RRN «emRede», quer pela identificação 
de circuitos curtos nos territórios (envolvimento PF e FMT/GAL), ou ainda pela criação 
de uma área específica dedicada ao tema “Circuitos Curtos Agroalimentares” no sítio 
Internet da RRN (em desenvolvimento). 

Participar no debate 
e facilitar a recolha 
de informação para 
tratamento e análise 

 Enviados contributos para o Grupo de Trabalho “Futuro dos programas transnacionais 
e transfronteiriço (INTERREG)” – fichas de identificação de prioridades. 

 Divulgação do Inquérito INTERREG EUROPE. 

 Divulgação, através dos PF da ETA, do inquérito “Produções com potencial interesse na 
internacionalização” dirigido aos membros da Rede, tendo em vista a identificação de 
produtores/empresas com interesse na internacionalização dos seus produtos. 

 Divulgação do inquérito “Identificação de CCA” junto dos PF da ETA e FMT/GAL. 

 Divulgação do inquérito “Abordagem em matéria de Inovação”. 

 Participação em reuniões no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Integrado de 
Base Territorial – CIMT e CIMLT e numa sessão de trabalho sobre Programação do 
Desenvolvimento Rural (2014-2020) (PF LVT). 

 - Participação no Workshop “Territórios Rurais”, no Workshop "Cooperação LEADER na 
programação 2014-2020" e no Workshop Internacional Rur@l Inov (PF Alent). 

 Troca de documentação/informação com entidades académicas (ISA, UTAD). 

 

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 

No âmbito do procedimento para a «Conceção, Execução, Edição e Produção da revista da 
Rede Rural Nacional, para 2011» (ajuste direto n.º 1775/2011) foram editados os números 
2 e 3.. Esta atividade envolveu os seguintes trabalhos: 

 Preparadas e realizadas consultas ao Conselho Editorial (inclui elementos da ETA) para 
definição e estabilização dos planos editoriais de cada número. 

 Acompanhados os trabalhos de redação e edição das revistas n.os 2 e 3: reuniões 
preparatórias, 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. 

 Divulgada on-line a versão digital no sítio Internet da RRN. 

 Distribuída a versão em papel a instituições nacionais, membros da RRN (incluem 
organizações do setor, universidades, agentes dos desenvolvimento rural, etc.), 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). 

 Distribuída a versão em papel ao nível regional através dos PF da ETA. 

 Distribuída por e-mail a versão digital a outras partes interessadas. 
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Na edição sobre «Turismo Rural» (n.º 2) foram divulgadas 11 iniciativas/bons exemplos e 
na edição sobre «Circuitos Curtos Agroalimentares» (n.º 3) foram divulgadas 21 
iniciativas/bons exemplos. 

 

 

 

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. O sucesso deste repositório exige o contributo e a participação ativa e 

regular de todos os membros da RRN. 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 

 Colaboração com os serviços de informática da DGADR para o desenvolvimento da Base 
de Dados (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 (33 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 41 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. Identificação e sistematização de circuitos curtos em diferentes modalidades 

 Mercados de Produtores (31 exemplos)  

 Mercados de Produtores BIO (10 exemplos) 

 Feiras de Produtos (97 exemplos). 

 Ponto de Venda Coletivo 

 Cabaz de produtos agroalimentares (11 exemplos) 

 
 

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. O Centro de Recursos inclui também um espaço de 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
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arquivo fotográfico / audiovisual. 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 229 documentos no Centro de Recursos do sítio Internet da RRN: 192 
disponíveis ao público e 37 para partilha interna na ETA (Unidade Central e Pontos 
Focais Regionais) 

 

 

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 sítio Internet da RRN foram divulgados diversos produtos do PRRN (43), 

disponibilizados pelos promotores para divulgação (ver Anexo 2 e ponto I.7). Esta 
informação está a ser transferida para o Centro de Recursos do sítio da RRN.  

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

PRRN (104 conteúdos) 

 

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 - Documentos de 

trabalho, publicações, folhetos e resultados de Grupos de Trabalho Temáticos da REDR, 
vídeos temáticos de outras RRN, informação geral, notícias e eventos. 

 Divulgados conteúdos sobre campanhas, iniciativas e informação europeia relevante: 
Parceria Europeia de Inovação (PEI) para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas, 
PAC 2014-2020, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, questionários on-line), 
etc. 

 Organização da exposição da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural “Imagens da 
Europa Rural” e apresentação na AGRO 2013, que decorreu em Braga, em abril, e na 
11.ª reunião do Comité de Coordenação da REDR / 18º encontro das Redes Rurais 
Nacionais dos EM, em Tomar, no mês de junho. 

 Legendado em português e divulgado CD intitulado “Young and farmer”, editado pela 
RRN da Bélgica com a colaboração das RRN da Grécia, Itália, Letónia, Holanda e 
Espanha e apoio do Ponto de Contacto da REDR. 
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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).  

 Participação no CLUSTER DLBC, como membro ativo. Este Cluster foi lançado em junho 
de 2013 pela RRN da Hungria em colaboração com o Ponto de Contacto da REDR. 
Representantes da ETA neste CLUSTER: Ana Pires da Silva (UC ETA), José da Veiga e 
Anabela Mariz (Ponto Focal da ETA – DRAP Alentejo). 

 

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- Ofertas de cooperação: Finlândia – 1 projeto; Roménia – 1 
projeto; Grécia – 1 projeto; Itália – 1 projeto; França – 2 projetos. 

 Pedido de contactos de GAL portugueses localizados junto à fronteira Espanhola, a 
pedido de Espanha. 

 

 

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 

 Divulgada informação relativa a atividades de cooperação LEADER  

 Workshop "Cooperação LEADER na programação 2014-2020", realizado em Mértola no 
dia 5 de setembro de 2013. A organização deste seminário resultou de uma 
colaboração ETA da RRN / FMT e foi oportunidade para o encontro dos membros da 
RRN (ver ponto I.2). 

 Organizado o Seminário “Cooperação LEADER – Balanço e Perspetivas de Futuro, 
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realizado em Alcanena, a 11 de dezembro de 2013”. A organização deste seminário 
resultou de uma colaboração ETA da RRN / FMT e foi oportunidade para o encontro 
dos membros da RRN (ver ponto I.2). 

 Realizadas ações de formação em colaboração, dirigidas aos GAL, tendo em vista a 
sua capacitação para a elaboração e condução das suas Estratégias de 
Desenvolvimento Local, num total de 18 horas cada ação. Realizaram-se em 
Caramulo, Sesimbra, Amarante e Évora. 

 Realização de 9 workshops dirigidos aos GAL sobre Conceção, acompanhamento e 
avaliação de programas socioeconómicos de desenvolvimento territorial, num total de 
12 horas cada workshop. Realizaram-se em Lisboa, Guimarães, Guarda, Évora, 
Mirandela, Porto, Santarém, Leiria e Lagos. 

 Elaboração e edição da publicação “Cooperação LEADER – Avaliação, Monitorização e 
Repertório de Projetos” que tem como principal objetivo aprofundar o conhecimento 
sobre os projetos de cooperação desenvolvidos no âmbito da Abordagem LEADER, 
assim como servir de apoio à definição de ferramentas de monitorização e avaliação 
dos futuros projetos de cooperação. Integra ainda um repertório de projetos que visa 
dar a conhecer alguns dos projetos desenvolvidos em cooperação pelos Grupos de 
Ação Local no atual período de programação, nas vertentes interterritorial e 
transnacional. 
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ANEXO 1 
 

 

Contributos dos Pontos Focais Regionais para o Relatório de 

Atividades da ETA da RRN - Ano 2013 
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Contributo Ponto Focal Regional – Norte 
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Contributo Ponto Focal Regional - LVT 

 
Relatório de Atividades do Ponto Focal da LVT 

Ano 2013 
O presente Relatório de Actividades espelha o trabalho efectuado no âmbito da Rede Rural do Ponto Focal 
da ARRLVT: 
 
Actividades desenvolvidas: 
- Acompanhamento e encerramento da Operação 0400012 – da AI5 
- Participação em reuniões no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Integrado de Base Territorial – 
CIMT e CIMLT 
 - Participação em sessão de trabalho na Programação do Desenvolvimento Rural (2014-2020) como 
técnica da DRAPLVT para as áreas temáticas: Rede Rural e Leader – GPP/ Abril  
 - Participação reuniões de trabalho, em representação da DRAPLVT no SGT1 – Desenvolvimento de 
instrumentos de apoio a pequenos produtores na área da comercialização, 
Envio aos Membros da ARRLVT de diversa documentação/Informação, sempre que pertinente. 
 
Elaboração de 1 artigos: 
 - Breve abordagem do Programa SUDOE 
 
Participações:   
- 2º Workshop Internacional Rura@l Inov/ Inovar em Meio Rural – Oeiras – 13 Maio 
 - Cerimónia de Escritura Pública de Constituição da Federação Portuguesa de Turismo Rural – 
Rosmaninhal – 31/5 
- 11º reunião do Conselho de Coordenação da ENRD – Tomar  a 6 Junho 
- Workshop “Cooperação Leader na Programação 2014 – 2020” – Mértola – 5 de Setembro 
- Conferência “O futuro dos Territórios Rurais – DLBC” – Lisboa em 20 de Setembro 
- Seminário – Cooperação LEADER – balanço e perspectivas para o Futuro” – Alcanena – 11 Dezembro 
 - Cerimónia Internacional HERITY – Tomar - 1 Novembro (O Médio Tejo estrutura-se para ser uma região 
de referência pela valorização turística do seu património cultural e dos recursos endógenos,  pelo que esta 
certificação constitui um dos fatores na promoção e desenvolvimento deste território).  
 
Adesão de Membros 
 - Adesão da AVIPE – Associação Vitivinicultores do Concelho de Palmela 
 
Colaboração – Envio de dados 
 - Inquérito /Identificação dos CCA da LVT 
 - Futuro dos programas transnacionais e transfronteiriço (INTERREG) 
 - Inquérito INTERREG EUROPE 
 - Envio de contributos para o site da RRN 
 
Formação  
- 3º Módulo de Formação “Comunicação no Desenvolvimento Rural e no Trabalho em Rede” – Tomar – 7 
de Junho 
- Formação sobre carregamento de documentos no Centro de Recursos do novo site da RRN - Lisboa em 
16 de Setembro.  
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Contributo Ponto Focal Regional - Alentejo 
 

 
1 - Respostas a solicitações / esclarecimentos / inquéritos: 
 

– Inquérito de um Focus Group da ENRD. 

 

 
2 - Contributos / trabalhos para o FG4, GEVPAL ou outro GT: 
 

– Participação no Grupo de Trabalho Cluster DLBC / Federação Minha Terra (várias reuniões). 

 

 
3 - Participação em reuniões 
 

– Fornecimento de informações relativas aos projetos do Programa RRN processados pela 

DRAP Alentejo. 

 

– Participação em todas as reuniões promovidas pela RRN. 

 

 
5 - Seminários/ workshops em que participaram como ETA/RRN 
 

- Workshop “Territórios Rurais”. 

 

- Workshop "Cooperação LEADER na programação 2014-2020", Mértola, 5 de Setembro de 

2013; 

 

- Formação para as Estruturas Técnicas de Animação das Redes Rurais Nacionais (Tomar, 6 e 

7 de junho); 

 

- Workshop Internacional Rur@l Inov, 23 Maio 2013. 

 

 
6 - Admissão de novos membros 

 

3 Novos Membros: 

- ADERAVIS 

- Ruralentejo 

- Cooperativa de Tecelagem de Mértola 
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Contributo Ponto Focal Regional - RAA 
 

 
1 - Respostas a solicitações / esclarecimentos / inquéritos: 
 

- Envio do Inquérito “Produções com potencial interesse na internacionalização”, a todos os 

membros da Rede, na RAA. 
 
- Envio de Inquérito “Identificação de CCA”, a todos os GAL da RAA. 
 
- Envio de fichas de identificação de prioridades sobre “Futuro dos programas transnacionais 

e transfronteiriço (INTERREG)” 
 
- Envio de informação à Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR), sobre as atividades 

desenvolvidas pelos GAL da RAA,  no sentido de procederem à avaliação da implementação 

do LEADER. 
 

 
2 - Projetos / artigos para revistas ou brochuras: 
 

- O Ponto Focal da ETA na RAA faz parte do Conselho Editorial da revista da RRN “emRede”, 

tendo, no ano de 2013, colaborado com todos os números da revista.  

 

 
3 - Contributos / trabalhos para o FG4, GEVPAL ou outro GT: 
 

- Participação no GT de Avaliação da Rede Europeia de Avaliação  

 

 
4 - Participação em reuniões 
 

– Participação no Comité de Acompanhamento do PRRN 

 

- Participação nas reuniões da ETA  

 

 
5 - Seminários/ workshops em que participaram como ETA/RRN 
 

- Participação no Seminário "Valorizar os produtos agroalimentares locais através de circuitos 

de proximidade" 

 

- Participação no 2º Workshop do projeto RUR@L INOV - Inovar em Meio Rural 

 

- Participação no Seminário Cooperação LEADER – Balanço e Perspetivas de Futuro 
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ANEXO 2 

 

PRODUTOS DO PRRN 

 

 3.os Encontros de Lusofonia em Revista - ADIRN 

 ASAS - Aldeias Sustentáveis e Ativas - Parceria Animar, ADCMoura e Instituto das 

Comunidades Educativas 

 Caderno técnico - A globalização do sector agrícola e a biodiversidade - CNA 

 Caderno técnico - A pobreza e a exclusão social da mulher rural - CNA 

 Caderno técnico - PAC pós 2013 - CNA 

 Caderno técnico - Promoção do mundo rural junto da sociedade - CNA 

 EPAM – Empreender na Fileira das Plantas Aromáticas e Medicinais - Parceria 

ADCMoura e Animar 

 Estudo "Avaliação das Externalidades do Regadio em Portugal" - Parceria 

FENAREG, ADL, CHARNECA e LEADERSOR 

 Feira Internacional do Artesanato - Promovido pela RRN e Minha Terra 

 Guia de Rega – 6.3 - Protocolo de Auditoria Energética – COTR 

 III Congresso Nacional de Rega e Drenagem - COTR 

 Jornadas Técnicas 2012 "Inovação no Regadio" - Parceria FENAREG, ADL, 

CHARNECA e LEADERSOR 

 Portal Rural - NERPOR - Núcleo Empresarial Região Portalegre 

 Projeto "ENOTURIS" - parceria ADREPES, APRODER e TAGUS 

http://www.nerpor.pt/portal/nerpor.asp?menu=4&submenu=403
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 Projeto ICCER – Industrias Culturais e Criativas em Espaço Rural - Parceria 

Adriminho, Adril, Atahca, SoldoAve, Adersousa, Dolmen, Adrimag, Adritem e 

Probasto 

 Projeto "A mulher e a agricultura: factores de diferenciação da Região Demarcada 

do Douro" - AVIDOURO - Associação dos Vitivinicultores Independentes do Douro 

 Projeto "Disseminação de boas práticas para a biodiversidade na aplicação de 

compromissos agroambientais" - Parceria CAP e LPN 

 Projeto "Instrumentos de engenharia financeira na PAC pós 2013" - Parceria GPP, 

CAP, CONFAGRI e Minha Terra 

 Projeto "Manual de boas práticas de colheita e consumo de cogumelos silvestres e 

Guia de campo de espécies de cogumelos silvestres comestíveis com interesse 

comercial em Portugal" - Parceria DGADR e ICNF 

 Projeto "Princípios, Práticas e Políticas na Construção de Desenvolvimento Local-

Rural: Casos de Sucesso no Baixo Alentejo"- Parceria ADPM e DRAP Alentejo 

 Projeto "Territórios Rurais em Rede II" - parceria DGADR e Minha Terra 

 Projeto “Capacitação de explorações agrícolas para a certificação de 

sustentabilidade” - LPN 

 Projeto “Futurural – As boas práticas como Fator de Desenvolvimento no Mundo 

Rural” - promovido pelo NERPOR/AE 

 Projeto Comunicação para o Desenvolvimento Territorial - "3 Projetos LEADER" – 

Minha Terra 

 Projeto Comunicação para o Desenvolvimento Territorial - Jornal Pessoas e 

Lugares - Minha Terra 

 Projeto Rur@l INOV – Inovar em Meio Rural - Parceria UTAD e DGADR 

 Projeto–piloto para avaliação de medidas favoráveis à biodiversidade em 

explorações agrícolas - Parceria CAP, LPN, SPEA, DGADR 

 Reforço de competências para a cooperação em territórios Rurais - o CRDR do 

Monte – MONTE - Desenvolvimento Alentejo Central, ACE 

 Segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola - filme - CNA 

http://www.rederural.pt/phpscripts/load-kt-file.php?sid=ucdgk2sdin62fe1utrdgbdk1g1&docid=561&mt=application/zip&fname=Projeto%20PRRN%20-%20Territ%C3%B3rios%20Rurais%20em%20Rede%20II%20-%20Parceria%20DGADR%20e%20Minha%20Terra(1).zip
http://www.moodle.monte-ace.pt/course/category.php?id=10
https://sites.google.com/site/inovaremmeiorural/o-projeto
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 Seminário – “Que futuro para a Política de Desenvolvimento Rural - Como 

poderemos melhorar a gestão da Política de Desenvolvimento Rural no pós 

2013?” - Contributo dos membros da Rede Rural Nacional - DGADR 

 Seminário "Cooperação LEADER – Balanço e Perspetivas de Futuro" – DGADR e 

Minha Terra 

 Seminário "Estratégias Locais de Desenvolvimento e os Modelos de Governança" - 

Parceria DRAPAlentejo, GPP, Universidade de Évora, Monte-ACE 

 Seminário “Competitividade Empresarial na Fileira Agro-Florestal - (Parceria 

AGRESTA – Associação dos Agricultores do Minho, a Câmara Municipal de Monção 

e o Núcleo Fundador da ZIF Monção) 

 Seminário “Desafios para o turismo em meio rural” - Parceria GPP e DGADR) 

 Seminário “LEADER e Desenvolvimento Promovido pelas Comunidades Locais 

2014-2020” - Promovido pela RRN, DGADR e Minha Terra 

 Seminário “Valorizar os produtos agroalimentares locais através de circuitos de 

proximidade” - Promovido pela RRN e DGADR 

 Seminário «Dinâmicas e políticas para o desenvolvimento rural - 2014-2020" - 

Parceria Animar, Instituto Superior de Agronomia, o Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e de Veterinária e Associação de Desenvolvimento Integrado 

Rota do Guadiana 

 Seminário "O LEADER e o quadro estratégico comum" - Parceria Minha Terra e 

CAP 

 Terra Viva - Minha Terra  

 Workshop "Desenvolvimento sustentável em Espaço Rural: Tradição e Inovação – 

DGADR, Minha Terra 

 Workshop “Inovação Aberta – ferramenta de competitividade para pequenas e 

médias empresas do sector agroalimentar” - Parceria TAGUS e Centro de 

Transferência de Tecnologia Alimentar INOV.LINEA 

 Workshop “Leader e Cooperação para o Desenvolvimento” – DGADR, Minha Terra 

 Workshop “Produtos Locais e Comercialização” - DGADR, Minha Terra 
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ANEXO 3 
 

CENTRO DE RECURSOS DO SÍTIO DA RRN 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/centro-de-recursos 

 

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 colocada 

no Centro de Recursos compreende produtos resultantes das 

operações do PRRN, arquivos LEADER, estudos, relatórios, conclusões 

de seminários, manuais e documentos metodológicos. O Centro de 

Recursos inclui também um espaço de arquivo fotográfico e 

audiovisual. A introdução de informação no Centro de Recursos é uma 

atividade transversal e contínua ao longo do tempo e é da 

responsabilidade da Estrutura Técnica de Animação (ETA) da Rede 

Rural Nacional. Os Pontos Focais da ETA têm a possibilidade de efetuar o carregamentos do Centro de 

Recursos a partir das regiões, uma vez que a plataforma de BackOffice se encontra on-line. 

Ponto de situação em 31-12-2013:  

229 documentos introduzidos, dos quais 192 se encontram disponíveis ao público e 37 foram 

introduzidos para partilha interna na ETA (Unidade Central e Pontos Focais Regionais). 

 

Especificações: 

O Centro de Recursos fornece uma área centralizada para 

disponibilização de informação aos utilizadores do Sítio da Rede 

Rural Nacional. 

Esta componente faz uso da plataforma de Gestão Documental 

(KnowledgeTree) onde é gerida a informação. Assim, o sítio da 

RRN comunica com a componente de Gestão Documental para 

obter os documentos a disponibilizar, sendo apenas um meio de 

apresentação e acesso à informação arquivada. 

Cada documento disponibilizado na Gestão Documental contém as 

seguintes propriedades: 

1. Título 

2. Autor  

3. Ano de Publicação 

4. Tipo de Suporte 

5. Publicável na Internet 

6. Público/Privado 

7. Temática (ver em baixo) 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/centro-de-recursos
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 Agricultura, Agro-indústria e 

Qualidade alimentar 

 Cooperação 

 Demografia 

 Desenvolvimento rural 

 Educação e Formação 

 Empreendedorismo e emprego 

 Energias renováveis e TIC 

 Fiscalidade e seguros 

 Inovação 

 Investigação 

 LEADER 

 LEADER MAIS 

 Mediateca 

 Notícias da Rede 

 Ordenamento do território 

e Ambiente 

 Património 

 Políticas da UE 

 Produtos do PRRN 

 Produtos e territórios 

 Projetos 

 Recursos florestais 

 Redes 

 Sociedade 

 Turismo e lazer 

 

São disponibilizados dois métodos de pesquisa que respeitam os diferentes meta dados dos recursos 

colocados no Centro de Recursos: 

 

 

Pesquisa simples: através da indicação de uma palavra-chave são pesquisados os documentos em que a 

palavra esteja contida em pelo menos num das seguintes propriedades: título, meta dados ou conteúdo 

do documento. 

 

 

Pesquisa avançada: esta metodologia de pesquisa permite indicar uma palavra-chave com o mesmo 

comportamento da pesquisa simples mas com a possibilidade de indicar temáticas ou ano de publicação 

dos documentos. 
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