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Caros membros,
A Bolsa de iniciativas encerrou no passado dia 24 de Agosto, para a Área de Intervenção
4 do Programa da Rede Rural Nacional, a única Área de Intervenção que ainda se
mantinha aberta. De salientar a resposta bastante satisfatória dos membros, revelando
dinâmica na capacidade de actuação e criatividade nas ideias propostas.
Por considerarmos importante para os agentes de desenvolvimento rural, dá-se também
destaque ao Portal sobre Empreendedorismo Rural e ao Kit de Ferramentas LEADER, da
responsabilidade da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural.
Maria Custódia Correia
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional

A Rede Rural Nacional e a Bolsa de Iniciativas – Ponto de situação
O Plano de Actividades da RRN para 2011 previa o funcionamento de uma Bolsa de
Iniciativas como forma de divulgar as diferentes propostas entre os membros da RRN.
Durante o período em que a Bolsa de Iniciativas esteve aberta, de 18 de Maio a 24 de
Agosto, foram inscritas 68 iniciativas, com enquadramento no Plano de Actividades de
2011, as quais podem ser consultadas no sítio da Rede Rural Nacional.
O balanço deste período de funcionamento da Bolsa é apresentado no quadro seguinte:

RRN - Bolsa de Iniciativas
Abertura entre M aio e Agosto de 2011
Iniciativas

Área
Intervenção

euro

n.º

%

2

1.232.748,02

5

7%

3

1.703.400,00

12

18%

4

7.624.060,19

51

75%

Total

10.560.208,21

68

100%

Portal sobre Empreendedorismo Rural – “Rural Entrepreneurship
Gateway”
A Rede Europeia de Desenvolvimento Rural disponibiliza, desde Setembro, no seu sítio
um Portal sobre Empreendedorismo Rural – “Rural Entrepreneurship Gateway”.
Este Portal, concebido no âmbito da actividade dos Grupos de Trabalho Temáticos da
Rede Europeia, tem por objectivo divulgar informação útil de apoio à intervenção dos
agentes de desenvolvimento rural.
O Portal disponibiliza 4 áreas de informação: Biblioteca em Empreendedorismo Rural,
Ferramentas para a capacitação, Iniciativas Conjuntas de Redes Rurais Nacionais, e
Projectos de Cooperação.
A Rede Europeia pretende que este portal seja um contributo para promover e fortalecer
o empreendedorismo rural, uma das mais importantes abordagens para promover a
criação de emprego nos territórios rurais, convidando os membros das redes rurais
nacionais a contribuir com informação relevante para este Portal, reforçando e
ampliando os conhecimentos e experiências que existem nesta área.

KIT de Ferramentas LEADER
A Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR) disponibilizou recentemente no seu
sítio, no Portal LEADER (Gateway LEADER), um KIT de ferramentas LEADER, com o
objectivo de explicar de uma forma prática a metodologia bottom-up LEADER, utilizando
textos, ilustrações, entrevistas e apresentação de projectos.
Este Kit é dirigido aos promotores de iniciativas de desenvolvimento local rural da EU,
sendo concebido de forma a ser útil e interessante para iniciantes na aplicação da
metodologia LEADER, mas também para constituir um arquivo que ilustre os 20 anos de
história do LEADER.
Para facilitar a consulta, os conteúdos estão divididos em três áreas: a abordagem
LEADER; a concepção e implementação da estratégia; os Grupos de Acção Local.

1.ª Reunião do Focus Group sobre “Melhores Estratégias de
Desenvolvimento Local”
No início de Setembro, sob a forma de video-conferência, realizou-se a primeira reunião
do Focus Group dedicado à concepção e implementação de Estratégias de
Desenvolvimento Local.
Conforme já divulgado, este novo Focus Group do Sub-Comité Leader da Rede Europeia
de Desenvolvimento Rural é coordenado pela European LEADER Association for Rural
Development (ELARD), em colaboração com as Redes Rurais Nacionais Portuguesa e
Finlandesa.
Na reunião foram apresentados, aos cerca de 60 membros (representantes de todos os
Estados Membros), os objectivos e o programa de trabalho do Focus Group, bem como
o questionário a realizar até 30 de Setembro 2011, sobre a implementação das
Estratégias de Desenvolvimento Local, dirigido aos GAL, Autoridades de Gestão e
Entidades Pagadoras. Os resultados deste primeiro questionário serão apresentados na
1ª reunião “face to face” a realizar em Portugal nos dias 18 e 19 de Outubro.
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Visita de GAL da Estónia a territórios e projectos LEADER em Portugal
Na semana de 12 a 16 de Setembro, uma delegação de 14 técnicos do GAL ARENDUSKA
da Estónia visitou Portugal, com o objectivo de conhecer alguns exemplos da aplicação
da abordagem LEADER no nosso país. Esta iniciativa foi organizada pela RRN e a
Federação Minha Terra, no âmbito das actividades de facilitação da cooperação entre
Grupos de Acção Local.
A visita iniciou-se com uma sessão sobre o programa LEADER em Portugal, na qual
também participou uma representante do Secretariado Técnico da Autoridade de Gestão
do PRODER. De seguida foram visitados projectos nos territórios do GAL ADAE –
Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura, do GAL AD ELO– Associação de
Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, e do GAL Sol do Ave – Associação para
o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave.

Euromontana – Turismo Activo Sustentável
A Associação Europeia para as Zonas de Montanha - EUROMONTANA, em parceria com
o Conselho das Highlands, organizou a conferência “Sustainable active tourism –
mountain communities leading Europe in finding innovative solutions”, nos dias 27-28 de
Setembro, em Inverness, Escócia. Os trabalhos da conferência debruçaram-se sobre os
desenvolvimentos recentes no turismo sustentável em áreas de montanha, através da
análise de casos de boas práticas e de aspectos específicos das iniciativas e das
políticas.
No sítio Web da conferência encontram-se acessíveis diversos documentos
preparatórios, esperando-se que proximamente, sejam também disponibilizadas as
apresentações e o documento de conclusões.

NYELENI 2011 – Fórum Europeu para a Soberania Alimentar
Entre 16 e 21 de Agosto, realizou-se um seminário internacional na Áustria, que
constituiu o primeiro encontro do “Fórum Europeu para a Soberania Alimentar –
NYELENI 2011”. Este encontro decorre de um movimento mundial iniciado em 2007, no
Mali (Fórum NYELENI para a Soberania Alimentar), que tem por objectivo procurar
soluções para os sistemas agrícolas e alimentares do mundo, afirmando o direito dos
povos definirem democraticamente os seus próprios sistemas.
No final dos trabalhos foi produzido um documento de conclusões “Declaração NYELENI
2011”, que reflecte as preocupações deste fórum e apela à consolidação do movimento
na Europa.

Projecto F:ACTS! - Coaching visit “Stakeholders Involvement”
No âmbito do projecto F:ACTS! decorreu na sede da DGADR, a 11-13 de Julho, uma
coaching visit subordinada ao tema Stakeholders Involvement, conduzida por técnicos
da VLM, com o objectivo de lançar pistas sobre possíveis técnicas a utilizar para garantir
o envolvimento dos stakeholders nos processos de planeamento territorial, em particular
em zonas afectadas por alterações climáticas.
Encontra-se disponível toda a informação relativa aos temas abordados: métodos e boas
práticas para a análise dos actores, a importância do planeamento do processo de
participação, o papel do facilitador e técnicas para lidar com os stakeholders de forma a
suscitar a reflexão e o surgimento de ideias, bem como técnicas para, numa abordagem
holística, criar uma visão territorial comum.
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SIR – Sistema de Informação do Regadio está on-line
A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), enquanto
Autoridade Nacional do Regadio, é responsável pela organização deste espaço Web que
constitui um repositório de informação sobre o regadio nacional, com agregação do
conhecimento de todos os actores no sector.
A DGADR pretende que este espaço de informação on-line seja um instrumento de
trabalho e divulgação de conhecimento que permita a melhoria do planeamento e da
gestão do sector do regadio em Portugal.

CE apresenta em Outubro proposta para PAC após 2013
No próximo dia 12 de Outubro, a Comissão Europeia apresenta as propostas de
regulamento relativas à política agrícola e de desenvolvimento rural para o próximo
período de programação político-financeira da UE (2014-2020). Estas propostas são o
resultado do debate alargado que tem vindo a ser promovido no seio da UE sobre o
futuro da PAC após 2013.

Simpósio – Floresta 2050. Pensar o Futuro
Numa parceria de diversas entidades, será realizado em Oeiras, nos dias 6 e 7 de
Outubro de 2011, um simpósio sobre o futuro da floresta nacional, que numa análise
prospectiva, procurará perspectivar as necessidades de produção sustentável de
matéria-prima florestal, aliada à utilização dos materiais florestais mais adaptados às
finalidades da floresta.

15 de Outubro - Dia Mundial da Mulher Rural
Este dia foi criado na véspera do dia Mundial da Alimentação (16 de Outubro), devido ao
papel fundamental que a mulher rural desempenha em termos de alimentação e
desenvolvimento rural, em particular na produção, gestão e utilização dos alimentos e
dos recursos naturais. (Para saber mais)

Encontro Bioenergia da Floresta e PDR - Finlândia
A Rede Rural Finlandesa promove um encontro de representantes de Redes Rurais
Nacionais, sob o tema “Produção de Energia a partir da Biomassa Florestal: Programas
de Desenvolvimento Rural e impacto na mitigação das alterações climáticas”. O encontro
terá lugar em Punkaharju, Finlândia e decorrerá nos dias 25-27 de Outubro de 2011.
Tem por obejctivo a realização de wokshops e visitas de estudo para analisar as formas
de apoio à produção de bioenergia na floresta, actuais e futuras, no âmbito dos
Programas de Desenvolvimento Rural.
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Documentação apresentada na Conferência ROMA FOREST 2011, 23 e 24
Junho 2011 – organizada pela Rede Rural Italiana e pelo Instituto Nacional de
Economia Agrária (INEA), com o apoio da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural e
que decorreu nos dias 23 e 24 de Junho.

Magazine n.º 2 – Verão 2011, Revista da ADRIMAG.
DRAPLVT Comunica nº 8, Setembro de 2011–

Newsletter mensal da Direcção
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, que tem como finalidade
fornecer informação útil referente ao mês anterior à sua publicação, a todas as
entidades relacionadas com o sector agrícola.

Divulgação dos resultados definitivos do Recenseamento Agrícola de 2009,
INE 2011
Recenseamento agrícola: 2009 – análise dos principais resultados:
Recenseamento agrícola: 2009 – Dados estatísticos

Guia para escolha da carne na alimentação
“Meat Eater’s Guide to Climate Change+Health”, publicação do Environmental Working
Group que analisa as consequências das escolhas de proteína alimentar no clima, no
ambiente e na saúde.

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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