Informação em Rede
Esta folha informativa inicia uma nova forma de comunicação entre os membros da
Rede Rural, procurando ainda chegar a todos os intervenientes no desenvolvimento
rural.
A EM REDE é uma publicação electrónica mensal que pretende divulgar as actividades
da Rede e informação relevante sobre o Desenvolvimento Rural.
Em cada edição será dado destaque a um assunto relacionado com a Rede ou com os
territórios rurais. Prevê-se também um espaço dedicado à divulgação de notícias,
projectos ou eventos desenvolvidos no âmbito da actividade da Rede Rural Nacional, da
Rede Europeia de Desenvolvimento Rural e das Redes Nacionais de Desenvolvimento
Rural dos diferentes Estados-Membros. Será ainda prestada informação sobre
publicações e documentos recentemente editados.
Convidamos todos os membros da RRN a participar, enviando informação e conteúdos
que considerem interessante partilhar. Espera-se, deste modo, que esta iniciativa
contribua para estimular o intercâmbio de informação e experiência entre os membros,
e para uma maior aproximação e um crescente envolvimento no trabalho da Rede.
Maria Custódia Correia
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional

Plano de Actividades da RRN para 2011
O Plano de Actividades da RRN para 2011 [pdf] foi aprovado após consulta aos órgãos
da Rede, designadamente, as Assembleias Rurais e o Conselho de Coordenação.
O Plano de Actividades da RRN para 2011 apresenta o conjunto de actividades a
desenvolver, identificando para cada uma a respectiva tipologia de iniciativas e os
possíveis promotores. Apresenta, também, um conjunto de áreas temáticas para
enquadramento das iniciativas a apresentar em 2011, seleccionadas entre os temas que
as estruturas da Rede apontaram como efectivamente prioritários. A operacionalização
das iniciativas é realizada através de candidatura ao Programa da Rede Rural Nacional,
nos termos dos avisos de abertura de concurso específicos por Área de Intervenção,
sendo executadas segundo as regras de aplicação do Programa.

Bolsa de Iniciativas
Encontra-se aberta a Bolsa de Iniciativas da RRN para as Áreas de Intervenção 2, 3 e 4
desde o dia 18-05-2011, até 5 dias úteis antes da data limite para apresentação de
candidaturas ao PRRN, conforme fixado nos respectivos Avisos de concurso.
A Bolsa de Iniciativas é um espaço que a RRN disponibiliza no seu site para divulgar
entre os membros as propostas de iniciativas que estes pretendem desenvolver,
possibilitando que outros membros possam manifestar o seu interesse em colaborar ou,
em caso de projectos idênticos ou complementares, articular iniciativas de forma a
permitir um trabalho conjunto, criando-se parcerias.
Só as propostas de iniciativas inscritas na Bolsa podem ser candidatas aos Avisos do
PRRN.

Abertura do concurso para as Áreas de Intervenção 2, 3 e 4 do PRRN
No dia 09-06-2011, foram publicados os Avisos relativos aos concursos às Áreas de
Intervenção 2, 3 e 4 do Programa da Rede Rural Nacional (PRRN).
De acordo com o calendário disponibilizado pela Autoridade de Gestão do PRRN, os
prazos para apresentação de candidaturas estão a decorrer desde a publicação dos
Avisos e terminam em diferentes datas, consoante a Área de Intervenção. Os Avisos
podem ser consultados no sítio do PRRN.

6.ª Reunião do Conselho de Coordenação da RRN
O Conselho de Coordenação, órgão consultivo da RRN, reuniu no passado dia 19 de
Abril, tendo-se pronunciado favoravelmente sobre a proposta de Plano de Actividades
para 2011 e sobre a constituição de três Grupos de Trabalho no âmbito da actividade da
Rede, relativos aos temas: “Empreendedorismo em Meio Rural”, “Comercialização de
Produtos Locais em Circuitos Curtos” e “Gestão e Valorização dos Recursos Florestais”.

Ciclo de Workshops para Facilitação da Cooperação
A RRN e a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais da Região
Autónoma de Madeira, com a colaboração da Federação Minha Terra, dos GAL
ACAPORAMA e ADRAMA, e do município de Câmara de Lobos, organizaram um
workshop, intitulado “Desenvolvimento Sustentável em Espaço Rural: Tradição e
Inovação” (ver notícia de 02 Junho 2011), nos dias 31 de Maio e 1 de Junho, em
Câmara de Lobos, na Madeira.
Esta iniciativa insere-se num ciclo de workshops subordinado ao tema da Facilitação da
Cooperação, que se destina a todos os GAL com o objectivo de dar a conhecer os
projectos de cooperação interterritorial e transnacional aprovados e em análise, assim
como proporcionar um fórum de debate e troca de experiências e resultados.

Projectos portugueses apresentados num seminário da REDR sobre as TIC
No dia 10 de Fevereiro de 2011, em Bruxelas, realizou-se o Seminário “As TIC e as
zonas rurais: Construir de raiz a sociedade do conhecimento”, no qual foram
apresentados três projectos portugueses: dois deles, o projecto «PROVE» e o projecto
«Mais e Melhor SMAD» foram apresentados no seminário como bons exemplos de
aplicação das TIC em meio rural; o terceiro, um projecto na Região Autónoma da
Madeira relacionado com a gestão do património do Parque Natural recorrendo a um
Sistema de Informação Geográfica, integra uma brochura divulgada no âmbito do
seminário, relativa a projectos FEADER relacionados com a utilização das TIC em meio
rural. A informação sobre estes projectos encontra-se disponível no sítio da REDR, como
documentação do referido seminário (ver caixa abaixo).
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6.ª Reunião do Subcomité LEADER da Rede Europeia de
Desenvolvimento Rural:
A Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR) é uma estrutura comunitária que
actua como ponto de referência para todos os actores do desenvolvimento rural,
contribuindo para melhorar a eficiência da implementação dos Programas de
Desenvolvimento Rural nos Estados-Membros. Inclui um Subcomité LEADER que dá
apoio à preparação e desenvolvimento de actividades da REDR relacionadas com o eixo
LEADER, em particular acompanhando projectos de cooperação transnacional. No
âmbito do Subcomité LEADER, funcionam três Focus Groups temáticos com o objectivo
de melhorar a implementação LEADER.
A 6.ª Reunião do Subcomité LEADER teve lugar em Bruxelas, no dia 17 de Maio,
encontrando-se as respectivas apresentações disponíveis no sítio da REDR, salientandose uma apresentação sobre as principais conclusões do relatório de avaliação ex-post da
iniciativa comunitária LEADER+ e outra sobre a abordagem LEADER no contexto da
preparação da política de desenvolvimento rural para o período pós-2013: "Leader+ expost evaluation report: Summary of main outcomes and lessons" [pdf] e "Leader and
rural development policy post 2013 preparation" [pdf].

Grupos de Trabalho Temáticos da RRN em constituição
Iniciou-se a constituição dos Grupos de Trabalho Temáticos nas áreas do
“Empreendedorismo em Meio Rural” e da “Comercialização de Produtos Locais em
Circuitos Curtos”, procurando-se aproveitar a experiência positiva de alguns agentes de
desenvolvimento rural na promoção de projectos de apoio ao empreendedorismo rural.
O objectivo destes grupos será analisar e encontrar formas de ultrapassar os
constrangimentos e obstáculos impeditivos do desenvolvimento do empreendedorismo
em meio rural e da valorização da produção local. Espera-se ainda que estes Grupos
contribuam para o debate sobre estas matérias, que decorre ao nível comunitário no
âmbito da Iniciativa Temática de “Empreendedorismo Rural”, desenvolvida
conjuntamente por redes rurais de diversos Estados-Membros.

Disponível ao público a base de dados PIKSE-Projectos de Programas
de Desenvolvimento Rural
A Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR), em colaboração com as redes
nacionais, está a desenvolver uma base de dados (PIKSE – RDP Projects Database), em
que sistematiza a informação relativa a projectos financiados pelo FEADER que se
destaquem pelo seu carácter relevante ou inovador. Com esta medida, pretende-se
melhorar a divulgação das acções em curso nos territórios rurais, através, por exemplo,
da edição de brochuras temáticas ou da publicação de conteúdos on-line no sítio da
REDR.
A base de dados comunitária PIKSE encontra-se disponível ao público no sítio da REDR
desde o final do mês de Maio, estando actualmente acessíveis três projectos
portugueses no âmbito das TIC, designadamente os projectos «PROVE», «Mais e Melhor
SMAD» e «Instalação de Redes Wireless para acesso à Internet em meio rural nos
Açores» (ver caixa abaixo).
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Projectos portugueses em destaque na Rede Europeia de
Desenvolvimento Rural
O projecto PROVE foi considerado projecto do mês no sítio da REDR, no passado
mês de Fevereiro, tendo sido ainda apresentado no Seminário da REDR “As TIC e as
zonas rurais: Construir de raiz a sociedade do conhecimento” e encontra-se
acessível na Base de Dados PIKSE. Este projecto de cooperação interterritorial entre
Grupos de Acção Local promove novas formas de comercialização de circuito curto,
entre pequenos produtores e consumidores, existindo um compromisso de
responsabilidade mútua: os produtores vendem os seus produtos obtendo
directamente e no imediato, o justo valor pelo seu trabalho e os consumidores
adquirem produtos de qualidade e têm a possibilidade de contacto directo com os
produtores. [ver também sítio PT PROVE].
O projecto Mais e Melhor SMAD visa melhorar a qualidade do serviço de apoio
domiciliário prestado por uma instituição privada de solidariedade social em Irivo, no
concelho de Penafiel. Para o efeito, contempla a reestruturação do Serviço Móvel de
Apoio Domiciliário, através da gestão integrada das componentes HACCP, da
qualidade do serviço nas respostas sociais e da gestão ambiental e energética. Este
projecto pode ser consultado na documentação relativa ao Seminário da REDR “As
TIC e as zonas rurais: Construir de raiz a sociedade do conhecimento” e na Base de
Dados PIKSE.
Instalação de Redes Wireless para acesso Internet em meio rural nos
Açores é um projecto que visa ultrapassar o deficiente acesso à Internet,
considerado um obstáculo maior para o desenvolvimento de comunidades rurais
pobres em ilhas isoladas. O financiamento foi aplicado na instalação de redes
wireless em duas freguesias rurais da Ilha de São Miguel, nos Açores. Este projecto
encontra-se acessível na Base de Dados PIKSE.
A utilização de SIG para a gestão do património no Parque Natural da
Madeira – a criação de um Sistema de Informação Geográfica e o recurso à
cartografia digital permitiram modernizar a gestão do património natural e
construído esperando-se, como resultado, estimular a diversificação da economia
rural e a criação de emprego, através de uma maior consciencialização das
populações para a preservação e para possibilidade de valorização económica do
património. Este projecto está acessível no sítio da REDR, numa brochura sobre as
TIC [pdf], publicada no âmbito do Seminário da REDR “As TIC e as zonas rurais:
Construir de raiz a sociedade do conhecimento”.
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Encontram-se disponíveis no site da RRN os documentos do Workshop “Produtos Locais
e Comercialização“ (notícia de 17 Março 2011) – Ciclo de Workshops para Facilitação da
Cooperação, 15-03-2011, Lamego. Este evento teve como objectivo promover o debate
entre os GAL sobre o tema em análise, no sentido de criar sinergias e identificar pistas
de trabalho para a cooperação LEADER nas políticas de desenvolvimento rural 20142020.

Partilhe com os membros da RRN informação e actividades de interesse para os agentes
dos territórios rurais. Envie-nos o seu contributo: CONTACTAR A RRN.

Edição: RRN, 2011.
Maria Custódia Correia – Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA
Telef.: +351 218442391
rederuralnacional@dgadr.pt – rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt – http://www.rederural.pt
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