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Caros membros,
Como temos vindo a referir, gostaríamos de divulgar na emRede projetos em curso
promovidos pelos membros da RRN, pelo que renovamos o apelo no sentido de nos
enviarem contributos. Nesta edição um pouco mais longa que o habitual, optámos por
dar destaque à necessidade de divulgar os materiais produzidos no âmbito das
iniciativas do PRRN. Não obstante a apresentação em língua inglesa, optámos por
destacar também, pelo interesse que nos suscita, os resultados de três Grupos de
Trabalho Temáticos da REDR e um conjunto de vídeos com exemplos de casos de
sucesso relacionados com os jovens agricultores.

Maria Custódia Correia
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional

Divulgação dos Produtos do Programa da Rede Rural Nacional
A Rede Rural Nacional divulga no seu sítio Internet os produtos resultantes das
iniciativas promovidas pelos membros da Rede com o apoio do Programa da Rede rural
Nacional. Para o efeito, basta que os membros enviem à RRN a informação digital
produzida, à medida que os trabalhos são concluídos.
Neste momento, encontram-se disponíveis quatro cadernos técnicos elaborados pela
Confederação Nacional da Agricultura (CNA), membro da RRN desde 2009. Foi também
produzido um filme sobre «Segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola». [Para
saber mais].

Folhetos de 3 Grupos de Trabalho Temáticos da REDR
A Rede Europeia de Desenvolvimento Rural publicou (inglês) folhetos com os resultados
obtidos por três Grupos de Trabalho Temáticos (GTT):
GTT1 «Tratamento de especificidades territoriais e necessidades em programas
desenvolvimento rural»: Folheto «Definir Zonas Rurais». [ver mais sobre GTT1
aqui].
GTT2 «Agricultura e economia rural»: Folheto «A Economia Agrícola das Zonas Rurais».
[ver mais sobre GTT2 aqui].
GTT3 «Bens públicos e intervenção pública na Agricultura»: Folheto «Bens públicos e
intervenção pública». [ver mais sobre GTT3 aqui].

Vídeos sobre Jovens agricultores editados por oito Redes Rurais
Numa iniciativa apoiada pelo Ponto de Contacto da Rede Europeia de Desenvolvimento
Rural, oito Redes Rurais [Flandres e Valónia (Bélgica), Grécia, Hungria, Itália, Letónia,
Holanda e Espanha], editaram vídeos com entrevistas a jovens agricultores, ilustrando
cinco temas:
Iniciar a atividade agrícola – ver aqui.
Ganhar experiência / Formação profissional – ver aqui.
Empresário e empreendedor – ver aqui.
Agricultura multifuncional – ver aqui.
Jovem E agricultor na Valónia – ver aqui.

Autoridade de Gestão Única do PRODER e do PRRN
No âmbito da implementação do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central
do Estado (PREMAC), o Programa da Rede Rural Nacional (PRRN) e o PRODER
passaram a partilhar uma Autoridade de Gestão única desde 1 de fevereiro de 2012.
Os contactos da Autoridade de Gestão do PRRN são agora os do PRODER [ver aqui e
também aqui]. O sítio do PRRN mantém-se ativo contendo a informação disponibilizada
até 31 de janeiro de 2012, podendo aí ser consultada a legislação e documentação de
enquadramento do Programa.
A coordenação da RRN mantém-se na dependência da DGADR, conforme estabelecido
no Despacho n.º 10599/2010. A Unidade Central da Equipa Técnica de Animação da
RRN mantém-se integrada na DGADR e os Pontos Focais da ETA continuam integrados
nas Direções Regionais de Agricultura e Pescas.

CNA promoveu Seminário sobre PDR e Agricultura Familiar
Nos dias 14 e 15 de fevereiro, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) promoveu,
na Escola Superior Agrária de Coimbra, um Seminário Internacional de “Avaliação dos
Programas de Desenvolvimento Rural dos diferentes Estados Membro na ótica da
Agricultura Familiar”, numa iniciativa apoiada pelo Programa da Rede Rural Nacional,
[ver síntese e apresentação da CNA]

Sobreiro instituído como Árvore Nacional de Portugal
No dia 10 de fevereiro, foi publicada a Resolução da Assembleia da República n.º
15/2012, de 22 de dezembro, que institui o sobreiro como árvore nacional de Portugal.
Esta iniciativa da Assembleia da República constituiu uma forma assinalar o Ano
Internacional das Florestas 2011, evocando o valor económico, ambiental, paisagístico e
cultural desta espécie, e contribuindo para tornar mais visíveis alguns dos problemas
associados à sua preservação. [Ver mais: Projeto de Resolução n.º 123/XII/1ª].

Prémio Belleurope atribuído a Herdade portuguesa
A 1 de dezembro de 2011, numa sessão que decorreu no Parlamento Europeu no
âmbito da Conferência sobre Biodiversidade na Europa, foi atribuído o prémio
«Belleuropa» à Herdade da Raposa, uma exploração cinegética situada no Parque
Natural do Vale do Guadiana, que é certificada pelo «Wildlife Estates» desde 2007. A
entrega do prémio foi efetuada por representantes da DG Ambiente da União Europeia e
da European Landowners Organization (ELO).
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O Prémio Belleuropa foi lançado nos finais dos anos 1990 pelo Gruppo Ecodeco, uma
empresa italiana do setor do ambiente. Atualmente, o prémio é concedido pela
Fundação RISE em conjunto com a ELO. Tem por objetivo fomentar a «Produção
Agrícola de Terceira Geração», caracterizada por promover a melhoria das paisagens, a
biodiversidade, a redução de CO2 e do ruído, o controlo da poluição, em suma,
incentivar a criação de uma reserva de fertilidade, considerada a reserva estratégica
mais importante em termos alimentares. [ver mais].
A certificação Wildlife Estates [ver] é atribuída a propriedades com gestão cinegética
de excelência, que contribuam para a gestão e conservação dos recursos naturais e para
o desenvolvimento sustentável das regiões em que estão inseridas. Em Portugal, a
entidade responsável por este sistema de certificação da atividade cinegética é a
Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça (ANPC).

Reserva Dark Sky Alqueva
A Reserva Dark Sky Alqueva [ver], com 3000 km2, foi a primeira reserva no mundo a
obter a certificação "Starlight Tourism Destination" [ver]. Este prémio é atribuído pela
UNESCO e pela Organização Mundial do Turismo (UNWTO) a zonas em que se assumiu
o compromisso de proteger a qualidade do céu noturno e dos valores culturais,
científicos, astronómicos, naturais ou paisagísticos que lhe estão associados. [ver mais e
consultar publicação Reserva Starlight]]

1.ª Reunião do Cluster do Mediterrâneo
No passado dia 1 de fevereiro, a Rede Rural Grega acolheu a 1.ª Reunião do Cluster do
Mediterrâneo, uma iniciativa de Redes Rurais Nacionais de diversos países da macroregião do Mediterrâneo (onde Portugal de insere), que tem em vista a troca de
conhecimento e experiência em matérias de interesse comum, designadamente, a
implementação de regimes de produtos de qualidade. A coordenação do Cluster será
rotativa, estando presentemente a cargo da Itália. A constituição deste tipo de Clusters
resultantes do trabalho de redes rurais de Estados-membros com determinadas
afinidades a nível macro-regional, foi uma ideia apresentada na 13.ª Reunião de Redes
Rurais Nacionais, em novembro passado [ver apresentação]. O conceito tem por base a
experiência de sucesso do Cluster de redes rurais do Báltico, cuja atividade se
desenvolve desde 2007.

14.ª Reunião de Redes Rurais Nacionais
Nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2012, a Rede Rural Grega recebeu em Salónica a 14.ª
Reunião de Redes Rurais Nacionais, onde também participou a RRN. Os temas principais
abordados foram os seguintes: «Demonstrar o valor acrescentado do trabalho em rede»
e «Empreendedorismo Rural». O programa incluiu uma visita de campo e a discussão de
outros temas, como o acesso ao crédito, os jovens agricultores, os circuitos curtos de
comercialização, entre outros. [ver agenda e ver mais]

Comissão lança Parceria Europeia para a Inovação na Agricultura
A 29 de fevereiro de 2012, a Comissão Europeia lançou (entre outras) a Parceria
Europeia de Inovação (PEI) para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas, prevista
na proposta de regulamento para o Desenvolvimento Rural que se encontra em
discussão. No seu comunicado de imprensa, a Comissão refere que ”as PEI seguem uma
nova abordagem no que diz respeito a toda a cadeia de investigação-desenvolvimentoinovação, reunindo intervenientes públicos e privados através de fronteiras e setores a
fim de acelerar a aceitação da inovação”.
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Discurso de Dacian Cioloş sobre a PAC: «Enfrentar o desafio»
Dacian Cioloş, Comissário Europeu responsável pela Agricultura e pelo Desenvolvimento
Rural, expôs as principais linhas sobre o futuro da PAC (ver caixa), num discurso
proferido na Conferência NFU 2012, realizada em Birmingham, no dia 21 de fevereiro.
[ver discurso] A NFU é uma organização de agricultores do Reino Unido.
Dacian Cioloş resume as linhas gerais da futura PAC:
1) A política agrícola comum é uma escolha estratégica da Europa, quer
internamente, pelo seu papel no crescimento e emprego europeu, quer pela posição
privilegiada do setor agroalimentar europeu em termos globais.
2) A reforma da PAC reforçará a competitividade económica através de uma
agricultura orientada para o mercado (ajudas desligadas da produção), investimento
no desenvolvimento rural (ênfase na inovação), reforço dos serviços de
aconselhamento agrícola (novos desafios, como as alterações climáticas), entrada
de jovens agricultores na atividade agrícola, melhor organização e mais rápidos
mecanismos de resposta aos sinais dos mercados, reforço das OP. Por outro lado,
deverá encontrar-se um equilíbrio entre a sustentabilidade económica, a
sustentabilidade ambiental e a aceitação da PAC por parte da sociedade.
3) Evolução para o modelo regional de ajudas diretas com um valor uniforme de
pagamentos base por hectare, abandonando-se as referências históricas.
4) Teto máximo nas ajudas diretas, que além disso passarão a abranger apenas os
agricultores ativos (montantes resultantes da aplicação do teto permanecem no EM
onde são gerados).
5) Medidas «Greening»: pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e
o ambiente de forma a tornar a agricultura mais sustentável. Propõe-se a ligação
30% das ajudas diretas à realização de determinadas práticas:
• diversificação cultural - efeitos benéficos sobre a qualidade do solo, retenção de
água e matéria orgânica, erosão dos solos, redução de fatores de produção;
• manutenção de prados permanentes - sequestro do carbono, biodiversidade e
gestão da água;
• manutenção de uma superfície (mínimo 7%) da exploração destinada a
objetivos ecológicos, incluindo, áreas de socalcos, sebes, pousios, elementos da
paisagem, biótopos, faixas de proteção e superfícies florestadas.
6) Investimento em investigação e inovação visando uma agricultura sustentável e
o melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar, através de medidas
de transferência de conhecimento, serviços de aconselhamento agrícola, cooperação
investimento e, ainda, através da Parceria Europeia para a Inovação para a
produtividade e a sustentabilidade agrícolas.
7) Maior orientação para os mercados, com eliminação das quotas no setor do leite
e do açúcar, mantendo-se no entanto os atuais mecanismos de intervenção pública
e/ou armazenagem privada. Propõe-se a introdução de um sistema generalizado
capaz de responder às crises de mercado em qualquer setor.
8) Simplificação das medidas e instrumentos de aplicação da PAC (pagamentos
diretos, medidas verdes, condicionalidade...).
Fonte: Discurso de Dacian Cioloș na Conferência NFU 2012, em Birmingham.
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Alterações da regulamentação para o mercado do setor do leite
O Conselho da UE e o Parlamento Europeu adotaram alterações ao Reg. (CE) n.º
1234/2007, do Conselho - «OCM Única», no que diz respeito às relações contratuais no
setor do leite e dos produtos lácteos. O objetivo pretende ser o reforço do poder
negocial dos preços por parte dos produtores de leite, contribuindo para uma melhor
adaptação do setor face à abolição do regime de quotas em 2015.[ver proposta de
regulamento e nota de imprensa do Conselho].

Tratado de Maastricht assinado há 20 anos
No dia 7 de fevereiro de 2012 assinalaram-se os 20 anos do Tratado de Maastricht, com
uma conferência coorganizada pela Notre Europe e pelo Centro Europeu de Política,
«Tratado de Maastricht: 20 anos depois» [ver síntese da conferência, em francês]..
Tratado de Maastricht sobre a União Europeia
O Tratado da União Europeia (TUE) constituiu uma nova etapa na integração europeia,
dado ter permitido o lançamento da integração política. Este Tratado criou uma União
Europeia assente em três pilares: as Comunidades Europeias, a Política Externa e de
Segurança Comum (PESC) e a cooperação policial e judiciária em matéria penal (JAI).
Instituiu igualmente a cidadania europeia, reforçou os poderes do Parlamento Europeu e
criou a União Económica e Monetária (UEM). Além disso, a CEE passou a constituir a
Comunidade Europeia (CE). [ver mais sobre Tratados UE].
Fonte: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_pt.htm .

ANIMAR desenvolve dois projetos apoiados pelo PRRN
Na sua newsletter «InfoAnimar» de fevereiro de 2012, a ANIMAR – Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Local deu notícia dos projetos que se encontra a
desenvolver ao abrigo do Programa da Rede Rural Nacional: «À Descoberta do Mundo
Rural» e «ASAS – Aldeias Sustentáveis e Ativas» (este em parceria com a ADC Moura).
O primeiro projeto procurará identificar, inventariar e caracterizar as práticas de
desenvolvimento local dinamizadas por atores locais, dando visibilidade e promovendo
iniciativas que se destaquem na construção de alternativas de desenvolvimento. O
segundo procurará desenhar, a partir do terreno, propostas concertadas num Programa
Mínimo de Revitalizaçao de Aldeia que contribuam para a definição de políticas públicas
que estimulem a sustentabilidade das aldeias”.

2012 Ano Internacional das Cooperativas
As Nações Unidas declararam 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas [ver].
Para acompanhar esta celebração, a CONFAGRI criou no seu portal uma página
específica para divulgar documentos e iniciativas relacionados com o setor cooperativo.
"As cooperativas são uma forma de fazer recordar à comunidade internacional que é
possível prosseguir simultaneamente a viabilidade económica e a responsabilidade
Ban Ki-moon, Secretário-Geral da ONU
social".
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2012 Ano Internacional da Energia Sustentável para todos
O ano de 2012 foi também declarado pela Organização das Nações Unidas como o Ano
Internacional da Energia Sustentável para todos [ver], constituindo uma oportunidade
valiosa para aumentar a consciencialização sobre importância de melhorar o acesso
sustentável à energia, a eficiência energética e as energias renováveis, seja a nível local,
nacional, regional e internacional.

47 Estados da Europa preparam quadro legal comum para as florestas
Encontra-se em preparação um acordo legal para uma gestão sustentável da floresta na
Europa, que envolve 47 países (os 27 Estados-membros da UE, a Comissão Europeia, a
Rússia e outros Estados europeus não membros da UE). A proposta de acordo encontrase em fase de negociação até ao final de 2013. Pretende-se obter um acordo
vinculativo, mas suficientemente flexível para responder às necessidades dos diversos
países. Uma vez alcançado o acordo, as suas disposições deverão ser transpostas para
os quadros legais nacionais. Recorde-se que a UE não tem uma Política Florestal
Comum, pelo que não representa os Estados-membros nas negociações.
Este processo teve início na Conferência Ministerial sobre Proteção da Floresta na
Europa, que decorreu em Oslo, em junho de 2011. [ver mais aqui e ver notícia]

VIII Congresso Nacional do Milho 2012 - Encontram-se disponíveis no site da
ANPROMIS (membro da RRN) as apresentações disponibilizadas pelos oradores e o
documento de conclusões [ver].
Entrevista do Prof. Francisco Avillez sobre Futuro da PAC, na Vida Rural de Fev. 2012.
Boletim informativo do setor de frutos e produtos hortícolas / Boletim
informativo do setor do azeite e azeitona de mesa
Editadas pela CAP, estas publicações mensais são distribuídas entre associados, não se
encontrando disponíveis on-line.
Informação sobre Seca 2012 disponível no sítio Internet do Gabinete de Planeamento e
Políticas.
Caracterização do perfil do turista e visitante do Alentejo inverno 2011.
Turismo do Alentejo, ERT – dezembro 2011.

EU Rural Review - janeiro 2012. Revista da Rede Europeia de Desenvolvimento
Rural, trata nesta edição o tema do Empreendedorismo Rural.

III Congresso Nacional de Desenvolvimento Rural, 15 a 17 de fevereiro em
Saragoça. Ver apresentações.
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Panorama – Revista da União Europeia dirigida às regiões trata o tema da Política de
Coesão 2014-2020, na edição de inverno 2011-2012.
Encontra-se disponível no sítio da Internet da Iniciativa INTERREG IV B – Programa
de Cooperação Territorial Espaço Sudoeste Europeu – SUDOE (FEDER), uma
publicação que apresenta os 28 projetos aprovados na 2.ª convocatória do
Programa (2009-2010), que foi aberta a duas prioridades operativas (Inovação e Meio
Ambiente). Os projetos encontram-se em fase de execução e envolvem entidades de
Espanha, França, Portugal e Reino Unido (Gibraltar). Incidem em áreas como o
empreendedorismo (inovação empresarial e incubadoras de empresas), valorização e
desenvolvimento de produtos agroalimentares, gestão e valorização de resíduos
vegetais e de biomassa, transferência de conhecimento no meio agroalimentar, energia
na agricultura, extinção de incêndios e extração de resina.
O catálogo relativo à 1.ª convocatória (2008) encontra-se também disponível aqui.
Rotulagem dos produtos mediterrâneos: oportunidades e riscos – CIHEAM.
Relatório «Demain, la Méditerranée - Scénarios et projections à 2030» - trata os
temas crescimento, emprego, migrações, energia e agricultura. Coordenação de Cécile
Jolly e realizado com a colaboração do Consortium Méditerranée 2030 (IPEMED).
Dois relatórios sobre a situação os solos europeus foram editados pela DG
Ambiente da Comissão Europeia, em 2011:
Soil organic matter management across the EU – best practices, constraints and tradeoffs (out.2011);
Report on best practices for limiting soil sealing and mitigating its effects (abr.2011).
Relatório da FAO sobre a situação mundial dos solos e da água [ver Relatório
Síntese]
Sínteses da legislação da União Europeia
O Portal da União Europeia disponibiliza uma página de consulta temática que facilita o
acesso a sínteses da legislação da União Europeia [ver aqui].

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

Edição: RRN, 2012.
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

7

