Caros membros,
Nesta edição, para o Destaque, seleccionámos o «Pacote
Qualidade», que se encontra em discussão no Parlamento
Europeu, bem como o Projecto CRER, como exemplo de
iniciativa de promoção do empreendedorismo rural.
Desejamos a todos um Bom Ano de 2012, pleno de
desenvolvimento rural e cooperação.
Maria Custódia Correia
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional

Pacote para a qualidade dos produtos agrícolas
Na reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento
Europeu, de 19 de Dezembro, foi discutido o «Pacote Qualidade», que inclui um
conjunto de propostas da Comissão Europeia no sentido de se estabelecer uma política
coerente de qualidade dos produtos agrícolas. Pretende-se facilitar a comunicação entre
o produtor e o consumidor, proporcionando informação adequada sobre as qualidades,
características e atributos dos produtos agrícolas. Espera-se a adopção da nova
legislação durante o ano de 2012.
Pacote «Qualidade» dos Produtos Agrícolas


Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos
sistemas de qualidade dos produtos agrícolas [COM(2010) 733 final]



Proposta de alteração do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 (Regulamento «OCM
única») no que respeita às normas de comercialização dos produtos agrícolas
[COM(2010) 738 final];



Orientações para boas práticas na implantação e gestão de sistemas de
certificação de produtos agrícolas e de géneros alimentícios [2010/C 341/04];



Orientações relativas à rotulagem de géneros alimentícios em cuja composição
entram produtos com denominação de origem protegida (DOP) ou indicação
geográfica protegida (IGP) [2010/C 341/03].

Projecto CRER na Base de Dados da Comissão sobre Boas Práticas
Nacionais
O Projecto CRER – Criação de Empresas em Espaço Rural foi seleccionado pela
Comissão Europeia para integrar a Base de Dados de Boas Práticas Nacionais que se
enquadram no âmbito do «Small Business Act» (SBA). Esta base de dados é financiada
pela Comissão Europeia e tem por objectivo divulgar iniciativas que contribuam
reconhecidamente para melhorar o ambiente de negócios das PME em toda a União
Europeia.
O Projecto CRER, da responsabilidade da ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento
Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada e Gralheira, surgiu em 2005 com o
apoio da Iniciativa EQUAL (FSE). Implicou a concepção e desenvolvimento de uma
metodologia integrada de acompanhamento ao projecto do empreendedor e conta com
a participação de várias entidades que constituem a REDE CRER. A metodologia
contempla três vertentes: Informação e Sensibilização para o Empreendedorismo e
criação de Empresas, Maturação e Finalização de Projectos de Criação de Empresas
(apoio à preparação e elaboração de um plano de negócios) e Testes e Experimentação
de Ideias de Negócios.
«Small Business Act» (SBA)
O SBA é um quadro estratégico comunitário dirigido às PME, criado em 2008 na
sequência da comunicação da Comissão Europeia “Think Small First – Prioridade às PME
– Um «Small Business Act» para a Europa”, tendo sido reafirmado em 2011 com a
publicação de uma segunda comunicação da Comissão: “Análise do «Small Business
Act» para a Europa”.

Seminário «Empreendedorismo, Cultura e Desenvolvimento Local»
Este seminário realizou-se a 02-12-2011, no Auditório Municipal de Reguengos de
Monsaraz e foi organizado pelo Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta
em Reguengos de Monsaraz. Foram abordadas as questões relacionadas com a
aprendizagem para o empreendedorismo e a relação do empreendedorismo com as
áreas da Cultura e do Desenvolvimento Local. Ver mais (apresentações não disponíveis
on-line).

Património - Jornadas SIPA 2011
Na sessão pública das Jornadas SIPA 2011, realizada no Auditório do Museu de
Cerâmica de Sacavém, no dia 4 de Novembro, foram divulgados projectos, acções de
estudo e inventariação de património construído, desenvolvidos no último ano.
Foi ainda divulgada uma brochura sobre o Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico (Inventário Paisagem / Conjuntos Urbanos / Inventário Monumento /
Inventário Carta de Risco).
SIPA – é um sistema de informação e documentação sobre património arquitectónico,
urbanístico e paisagístico português e de origem ou matriz portuguesas gerido pelo
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU). O SIPA funciona no Forte
de Sacavém (Sacavém) e os conteúdos relacionados com a sua actividade podem ser
consultados no sítio www.monumentos.pt.
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Livro Verde sobre o futuro da política de promoção de produtos
agrícolas bem acolhido no Conselho após consulta pública
O Conselho de Agricultura e Pescas da UE, na reunião dos dias 15 e 16 de Dezembro,
acolheu favoravelmente (ver conclusões) o «Livro Verde sobre a informação e a
promoção dos produtos agrícolas: uma estratégia com grande valor acrescentado
europeu para promover os sabores da Europa» [COM(2011) 436 final], apresentado
pela Comissão em Julho passado. Este Livro Verde foi seguidamente alvo de consulta
pública entre Julho e Setembro, tendo a Comissão preparado em Novembro uma síntese
dos resultados da consulta. (Ver notícia anterior na emRede de Julho 2011). Saber mais.

Comunicação da Comissão sobre a reforma do sistema do IVA na UE
A 06-12-2011, a Comissão Europeia adoptou a Comunicação «Para um sistema de IVA
mais simples, robusto e eficaz à medida do mercado único» [COM(2011) 851 final], na
qual define as características fundamentais em que deve assentar o novo regime de IVA
e as acções prioritárias para a criação de um sistema mais simples, mais eficaz e mais
sólido. Esta comunicação surge na sequência do debate lançado pela Comissão após a
adopção, em Dezembro de 2010, de um Livro Verde sobre esta matéria.
Ver comunicação. Ver comunicado de imprensa. Ver Livro Verde [COM(2010) 695 final].

Encerramento do Projecto INTERREG IVc – Rede Cradle to Cradle (C2C)
A sessão de encerramento do projecto «Rede C2C» decorreu em Maastricht, entre 7 e 8
de Dezembro de 2011. O projecto teve por finalidade o desenvolvimento de planos de
acção regionais, reflectindo os princípios do conceito C2C, sistematizando as suas
interpretações regionais e explorando formas de aplicação de Boas Práticas nos
programas regionais de apoio financeiro. O projecto implicou o envolvimento de
stakeholders relacionados com várias áreas, designadamente, com o design industrial
(materiais, produtos e processos de produção), a construção, o desenvolvimento e o
planeamento territorial, e a governança. Ver site e quadro teórico.
O Conceito Cradle to Cradle (C2C) [Do Berço ao Berço] baseia-se no princípio de
que os produtos e os respectivos processos produtivos podem ser concebidos de forma
a que, no final do seu ciclo de vida, todos os materiais, metodologias e produtos
envolvidos sejam reutilizados integralmente, dando origem a novos produtos e novos
ciclos, sem degradação do nível de qualidade.

Melhorar o funcionamento da cadeia de aprovisionamento alimentar
A 29-11-2011, foi apresentado o relatório intercalar do Fórum de Alto Nível, um grupo
constituído pela Comissão Europeia em 2010, para melhorar o funcionamento da cadeia
de aprovisionamento alimentar. No relatório apresentado, o Fórum identificou evoluções
positivas ao nível, por exemplo, das boas práticas nas relações inter-empresariais. Em
2012, serão analisadas as práticas contratuais entre empresas, a competitividade da
indústria agro-alimentar e a formação dos preços dos bens alimentares. A Comissão
convida os representantes da cadeia de aprovisionamento alimentar a apresentar a este
Fórum, até Junho de 2012, sugestões sobre instrumentos que conduzam eficazmente a
uma melhoria da situação do mercado. O mandato deste Fórum é de dois anos e
terminará em Dezembro de 2012. Ver mais.
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A Rede Rural Finlandesa partilha no seu site momentos relevantes da sua actividade no
ano de 2011. Ver aqui.

Le developpement des emplois dans les territoires de montagne - Relatório de
Novembro de 2011, do Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, França.

A short guide to the European Commission’s proposals for EU rural development after
2013 - Brochura que explica as propostas da Comissão sobre o Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural (FEADER) após 2013.

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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