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Caros membros,
Nesta edição, o destaque é dado ao Focus Group 4, criado no âmbito do Sub-comité
LEADER da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (RE DR), que tem coordenação
conjunta de Portugal, Finlândia e ELARD. Divulgamos, ainda, diversas iniciativas e
publicações, com o propósito de difundir informação e divulgar boas práticas no âmbito
do desenvolvimento rural.
Maria Custódia Correia
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional

Primeiro “Face to Face meeting” do Focus Group 4 (FG4) do
SubComité LEADER – “Melhores Estratégias de Desenvolvimento
Local (EDL)”.
Realizou-se nos passados dias 18 e 19 de Outubro a primeira reunião do FG4 em Lisboa,
nas instalações do Ministério da Agricultura, na Praça do Comércio.
Estiveram presentes 35 participantes de vários Estados Membros, da Comissão Europeia
(DG AGRI), da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (RE DR).
Neste primeiro “Face to Face meeting” foram apresentados e discutidos os resultados
dos questionários lançados na 1.ª fase dos trabalhos deste FG. O questionário mereceu
grande adesão da parte dos agentes (recebidas respostas de 250 GAL e 32 AG), o que
demonstra a importância da temática deste FG.
As conclusões desta reunião vão ser apresentadas no próximo SubComité LEADER, a
realizar em Bruxelas, em Novembro de 2011.
No dia 19, da parte da tarde, foi organizada uma visita a projectos no território do GAL
ADREPES.
Focus Group 4 do SubComité LEADER da RE DR– “Melhores Estratégias de
Desenvolvimento Local (FG4)
O FG4 é coordenado pela European LEADER Association for Rural Development
(ELARD), em colaboração com as Redes Rurais Nacionais Portuguesa e Finlandesa. Além
de ser co-coordenador, Portugal tem ainda dois representantes neste Focus Group (Dr.
José Veiga da DRAP Alentejo e Eng.º Luís Chaves da Federação Minha Terra).
Os trabalhos deste FG incluem uma primeira fase (Jul.-Nov.2011), dedicada ao tema
Delineamento de Estratégias, com a recolha de informação sobre a elaboração e
implementação das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL), junto dos GAL e
Autoridades de Gestão (AG) dos Estados-membros, e uma segunda fase (Nov.2011Mai.2012), onde será tratado o tema da Monitorização e Avaliação das Estratégias. [ver]

I Jornadas Transfronteiriças de Diversificação Económica e
Desenvolvimento Rural
A Agência de Emprego e Desenvolvimento Local de Villar del Buey, dirigida por Ana
Vicente Cortés, organizou as I Jornadas Transfronteiriças de Diversificação Económica e
Desenvolvimento Rural Espanha-Portugal – “Aproveitamento dos Recursos Locais como
Modelo de Sustentabilidade”, em Pinilla de Fermoselle, Zamora, nos dias 23 a 25 de
Setembro de 2011.
As Jornadas contaram com uma marcada participação portuguesa, com 6 apresentações
de representantes de entidades nacionais. [ver Folheto, Programa e consultar mais
informação aqui]

Multifuncionalidade da Floresta – Viagem de estudo em França
O GAL Pays Adour Landes Océanes (França) organizou uma viagem de estudo sob o
tema “Multifuncionalidade da floresta e desenvolvimento local: uma abordagem
integrada”. Esta iniciativa teve enquadramento nas actividades da iniciativa temática
“Floresta e Empreendedorismo Rural / A Multifuncionalidade da Floresta” e decorreu
entre 27 e 30 de Setembro de 2011, em Seignosse dans les Landes, região da Aquitânia,
em França. [ver mais]

Conferência Europeia “Abordagem LEADER após 2013 e novos
desafios para o desenvolvimento das áreas rurais na Europa”
Esta conferência internacional realizou-se entre 3 e 5 de Outubro, em Koszęcin, na
Polónia, e foi organizada no âmbito das iniciativas promovidas pela Presidência Polaca
do Conselho Europeu. Nos trabalhos da conferência foi discutida a aplicação da
abordagem LEADER e retiraram-se conclusões de casos concretos (lições aprendidas),
tendo em vista procurar respostas para enfrentar os desafios que se vierem a colocar ao
desenvolvimento das áreas rurais. [ver mais]

Conferência Internacional sobre a Dieta Mediterrânea
No âmbito do Festival Internacional “Alentejo das Gastronomias Mediterrânicas”, que
decorreu em Beja entre 3 e 9 de Outubro, por iniciativa da Turismo do Alentejo, ERT,
realizou-se uma Conferência Internacional, onde foram debatidas questões relativas à
Gastronomia do Alentejo e ao reconhecimento da Dieta Mediterrânica como Património
Mundial da Humanidade.
Em 2010, a Dieta Mediterrânea foi incluída na Lista do Património Cultural Imaterial
da Humanidade da UNESCO, após a candidatura conjunta de Espanha, Itália, Grécia e
Marrocos. Transmitida através de gerações, consiste num modelo nutricional à base de
azeite, cereais, frutas, verduras, uma proporção moderada de carne, peixe e lacticínios,
com utilização de condimentos e especiarias, e acompanhamento de vinho ou infusões.
[ver mais]
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Seminário “Bioenergia proveniente da Floresta e os Programas de
Desenvolvimento Rural” (Finlândia)
No âmbito das actividades da iniciativa temática “Floresta e Empreendedorismo Rural /
Utilização de Biomassa Florestal em Pequena Escala”, a Rede Rural da Finlândia, em
colaboração com a RE DR, três GAL e organizações florestais finlandesas organizaram
um seminário em Punkaharju, Finlândia, nos dias 25-27 de Outubro, para debater as
questões relacionadas com a produção de bioenergia a partir da biomassa florestal e,
em particular, analisar as operações que têm vindo a ser apoiadas pelos Programas de
Desenvolvimento Rural nos diferentes Estados-Membros [ver Programa e
Apresentações].
Floresta e Empreendedorismo Rural – Iniciativa Temática Conjunta
As Redes Rurais Nacionais dos diferentes Estados-membros desenvolvem iniciativas
conjuntas para trocar experiência e conhecimento no âmbito de temas específicos
com importância para o Desenvolvimento Rural e para a implementação dos
programas.
“Floresta e Empreendedorismo Rural” é um dos subtemas do “Empreendedorismo
Rural” que foi seleccionado para desenvolvimento de uma Iniciativa Temática, com
o propósito de melhorar a implementação das medidas florestais dos PDR 20072013. Dentro da área temática “Floresta e Empreendedorismo Rural” foram
identificadas três linhas de trabalho de interesse comum: a utilização de biomassa
florestal em pequena escala (cadeias curtas de energia), com actividades
conduzidas pela Rede Rural Finlandesa; a multifuncionalidade da floresta (bens
públicos e serviços fornecidos pela floresta); e o apoio à gestão privada da floresta.
A RRN não participa directamente nesta iniciativa, mas acompanha os seus
trabalhos. [Ver mais].

Seminário «A PAC pós 2013» - CAP
No dia 10 de Novembro, a CAP – Agricultores de Portugal realizará na sua sede um
seminário para analisar das propostas legislativas relativas à Política Agrícola Comum
para o período 2014-2020, apresentadas a 12 de Outubro pela Comissão Europeia.

13.º Encontro de Redes Rurais dos Estados-membros
Nos dias 10 e 11 de Novembro de 2011, em Haia, na Holanda, realizar-se-á o 13.º
encontro das Redes Rurais Nacionais (RRN). O anterior encontro ocorreu a 28 de Junho
de 2011, em Bruxelas. [Informação sobre anteriores encontros das RRN – ver aqui]

Conferência Internacional “Comunicar o Desenvolvimento Rural aos
Cidadãos – Experiências de Sucesso”.
Organizada pela Rede Rural Italiana/Região da Lombardia, esta conferência terá lugar
em Milão, nos dias 16-18 de Novembro. [ver]
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A iniciativa FREE – Futuro da Energia Rural na Europa
Esta iniciativa tem por objectivo assegurar que as expectativas das comunidades rurais
são consideradas na definição das políticas energéticas. A iniciativa é apoiada por um
conjunto de organizações e empresas europeias, de alguma forma ligadas às questões
energéticas nas zonas rurais. [ver mais].

19 Projectos portugueses na Base de Dados de Projectos PDR (PIKSE)
Conforme divulgado anteriormente, 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.
Esta base de dados foi disponibilizada ao público no sítio da REDR no passado mês de
Maio, encontrando-se presentemente acessíveis 19 projectos portugueses.
[Para consultar os Projectos Portugueses: Ver aqui, escolher “Find a Project” e em
“Filter” introduzir “Portugal”.]

Em resultado da assinatura de um protocolo de colaboração entre a PT Comunicações e
o INE, um conjunto de informação estatística georreferenciada encontra-se
disponível no Portal SAPO, através do serviço SAPO Mapas/opção "Estatísticas".

“Comunicar a Política Europeia de Desenvolvimento Rural” – Publicação da Rede
Europeia de Desenvolvimento Rural. [ver]

Relatório de Setembro de 2011 “Energia Rural na Europa – Estudo de Países:
França, Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido”, elaborado pela ECOFYS no
âmbito da iniciativa FREE - Futuro da Energia Rural na Europa. [ver]

Conferência Internacional da Floresta 2011 - “As Plantações na Floresta de
Amanhã”
Encontram-se disponíveis algumas das apresentações desta conferência promovida pelo
Grupo Portucel-Soporcel, no passado dia 19 de Setembro, no Hotel Ritz em Lisboa.
“Ecologização do nosso abastecimento energético – Papel da bioenergia
proveniente das florestas e da agricultura” – Folheto da Comissão Europeia – DG
AGRI. [ver]

4

Relatório SEGIRA - “Study on Employment, Growth and Innovation in Rural Areas
(SEGIRA)” – Estudo sobre Emprego, Crescimento e Inovação nas Áreas Rurais,
elaborado para a Comissão Europeia/DG AGRI pela ECORYS, Roterdão, Dezembro 2010.
Além do relatório principal e de um sumário executivo, inclui relatórios parcelares sobre
os desenvolvimentos na agro-indústria, o apoio dos PDR à mulher e a jovens e sobre
casos exemplares de boas práticas, onde são referidos três casos portugueses. [ver].

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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