nº

59

set 2015

Empreendedorismo em foco no Alto Tâmega - Chaves

Por ocasião do evento Alto Tâmega Empreende 2015, organizado pela Associação de Desenvolvimento da Região
do Alto Tâmega (ADRAT), em conjunto com a CIM do Alto Tâmega e com o Município de Chaves, o Ponto Focal
Regional da RRN do Norte (DRAPN - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte), organiza uma sessão de
divulgação sobre o apoio ao empreendedorismo no PDR 2020. A Unidade Central da RRN participará também
neste evento, estando presente no stand da DGADR - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, nos
dias 17 e 18. Saiba mais.

Opinião num minuto - Cátia Rosas

Opinião num minuto - Mário Antunes

Conheça a opinião da Eng.ª Cátia Rosas (CONFAGRI) que Conheça a opinião do Eng.º Mário Antunes (AGROTEJO) que
participou no Seminário sobre ”Envolvimento de participou no Seminário sobre ”Envolvimento de
Stakeholders”, promovido pela Rede Europeia de Stakeholders”, promovido pela Rede Europeia de
Desenvolvimento Rural (REDR).Saiba mais.
Desenvolvimento Rural (REDR).Saiba mais.

Seminário “Um Olhar para o Mundo Rural”

PDR 2020 - Circuito de decisão das
candidaturas

Encontram-se disponíveis as apresentações deste seminário
promovido pela DRAP LVT, em colaboração com a APRODER e
a Rede Rural Nacional, realizado com o objetivo de informar
sobre oportunidades de financiamento do PDR 2020 e sobre
temas pertinentes para agricultura, a agroindústria e atividades
relacionadas. Saiba mais.

O PDR 2020 apresenta um fluxograma simplificado mostrando
os passos dados pelas candidaturas ao PDR 2020, desde o
momento da submissão até ao momento da decisão e
aceitação. Consulte aqui.

Aberto aviso ao Prémio "Gestão do solo e da Grupo de Trabalho Temático "Melhoria da
terra"
implementação dos PDR"

Conheça as conclusões deste grupo da Rede Europeia de
O prémio recompensa as práticas de utilização da terra e
Desenvolvimento Rural, que desenvolveu o seu trabalho
gestão do solo mitigadoras de ameaças para o solo. Saiba mais.
durante o 1.º semestre de 2015. Saiba mais.
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EU Rural Review - Revista Europeia

Europeia

de

A revista da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural é Na folha informativa de setembro, o Ponto de Contacto da
apresentada em algumas línguas (EN, FR, DE, ES, IT, PL) e pode REDR convida os atores do desenvolvimento rural a
ser recebida em papel. Saiba mais.
partilharem as suas fotos. Leia em inglês / francês.

Quinta da Fornalha, um modelo de sustentabilidade da agricultura tradicional do Algarve
Título

Quinta da Fornalha

Tema

Jovens

Promotor

Fornalha - Produções Sustentáveis, Unipessoal, Lda.

Local

Castro Marim; Região do Algarve

Programa

PRODER

Medida

1.1 Inovação e Desenvolvimento empresarial

Custo total

40.000 €

Síntese

O projeto de instalação de uma jovem agricultora na Quinta da Fornalha,
uma pequena exploração agrícola de policultura tradicional algarvia,
permitiu desenvolver uma estratégia exemplar de valorização dos produtos
tradicionais, através da sua transformação e encaminhamento para o
mercado da agricultura biológica e gourmet.

Saiba mais

Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=FprDfgZWebE&feature=youtu.be
Base de dados da RRN sobre Projetos Relevantes (Ver todos os registos/pág.
3):
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dadosnacional
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