
 

 

 

 
 

 
Caros membros, 
O mês de março foi marcado pela comemoração do Dia Mundial da Água, um tema 
estreitamente ligado à agricultura e ao ambiente. Para além da referência ao concurso 
fotográfico da REDR, o destaque desta edição da emRede foi dado às Jornadas 
técnicas sobre Inovação no Regadio, apoiadas pelo Programa da Rede Rural Nacional, 
onde foram apresentados casos de boas práticas de utilização da água na agricultura, 
num contexto de competitividade.  
Na elaboração de cada número da emRede deparamo-nos sistematicamente com um 
diversificado leque de informação que pode eventualmente interessar aos membros, não 
se justificando, no entanto, a sua inclusão na Folha Informativa. Optámos, assim, por 
introduzir uma ligação para um suplemento com uma nova rubrica «Outras Notícias». 

             Maria Custódia Correia 
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional 

 

 

 

Concurso de Fotografias da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural - 
Imagens da Europa Rural – Este concurso que a Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural (REDR) promove é uma oportunidade para os cidadãos das 
zonas rurais partilharem fotografias que captem a essência da vida nas suas 
comunidades. Os temas a concurso são: População Rural, Ambiente Rural, Emprego 
Rural, Diversidade Rural, Juventude Rural e Espírito LEADER. Podem participar 
fotógrafos profissionais ou amadores residentes nos EM, desde que enviem as fotos 
através dos GAL respetivos. O envio destas fotos pelos GAL deverá ser efetuado até ao 
dia 18 de maio de 2012. Diversos GAL encontram-se a divulgar e a promover concursos 
para este efeito. Mais informação pode ser consultada no sítio Imagens da Europa Rural, 
onde se encontra já disponível uma galeria de fotografias. 
 

Jornadas Técnicas “Inovação no Regadio” – Realizadas em Vila Nova de 
Santo André, nos dias 27 e 28 de março de 2012, estas jornadas foram promovidas pela 
parceria FENAREG, ADL, CHARNECA e LEADERSOR, com o apoio do PRRN (Programa 
para a Rede Rural Nacional).  
Neste evento, foram apresentados casos de sucesso de explorações agrícolas do 
aproveitamento hidroagrícola do Mira, demonstrando que é possível existir uma 
agricultura sustentável e competitiva. Salientou-se que mais importante do que o 
problema da organização e colocação da produção no mercado, é o papel da inovação, 
no sentido da procura de novos processos, produtos ou culturas. 
A documentação técnica das jornadas pode ser consultada no sítio da FENAREG aqui. 
 
 

 

 

 

http://www.ruralimages.eu/�
http://www.fenareg.pt/jornadas2012/JORNADAS2012.htm�
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Seminário “Competitividade Empresarial na Fileira Agroflorestal” 
A AGRESTA – Associação dos Agricultores do Minho, organizou o seminário 
“Competitividade Empresarial na Fileira Agroflorestal”, que decorreu no 26 de março de 
2012, em Monção. A iniciativa foi realizada com o apoio do Programa para a Rede Rural 
Nacional. Ver Programa. 
 

Conferências temáticas no Salão Internacional de Agronegócios 
Das conferências realizadas no âmbito do SIAG - Salão Internacional de Agronegócios, 
que decorreu no CNEMA, entre 28 e 30 de março, destacamos a conferência "Floresta 
Mediterrânica - abordagens inovadoras na gestão e nos mercados", cujas apresentações 
se encontram disponíveis no sítio da UNAC - União da Floresta Mediterrânica [ver aqui], 
assim como a apresentação efetuada sobre a REDE INOVAR, um projeto apoiado pelo 
PRODER. 

A REDE INOVAR [ver aqui] é uma rede de âmbito nacional que visa criar um ambiente 
estimulante de transferência de conhecimento e de tecnologia entre o meio académico e 
o meio empresarial nos setores agrícola, florestal e agroalimentar. Está estruturada nas 
áreas do Azeite, Floresta, Vinho e Hortofrutícolas. 
 
 

Sítio Internet da REDR foi reestruturado – Com esta reestruturação foi 
introduzida uma nova apresentação e arquitetura no sítio da Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural (REDR), facilitando-se o acesso aos diferentes conteúdos 
organizados tematicamente. No entanto, esta intervenção implicou a alteração da 
localização eletrónica nos conteúdos, tendo ficado inoperantes as ligações a este sítio, 
não existindo reencaminhamentos ativos.  
 
 

Salão Internacional de Agricultura - Paris 
A Rede Europeia de Desenvolvimento Rural esteve presente na 49.ª edição deste evento 
internacional, que decorreu entre 25 de fevereiro e 4 de março [ver notícia e 
fotografias]. A feira foi estruturada em oito percursos de visita (temas), estando 
disponível on-line a lista de expositores de cada um deles. Sugerimos a visita aos 
seguintes temas: «Sabores novos e insólitos» e «Terroirs e marcas de qualidade» 

Terroir: Termo de origem francesa que traduz a influência de diversos fatores na 
qualidade das uvas das vinhas: solos, clima ou microclima, casta, meio ambiente, etc. 
Fonte: IVV - Glossário. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.agresta.pt/News.asp�
http://www.unac.pt/Eventos/conferencia-qfloresta-mediterranica-abordagens-inovadoras-na-gestao-e-nos-mercadosq�
http://www.redeinovar.pt/�
http://enrd.ec.europa.eu/en/home-page_en.cfm�
http://enrd.ec.europa.eu/en/home-page_en.cfm�
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/international-agricultural-paris-fair_en.cfm�
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_022.cfm�
http://www.salon-agriculture.com/Animations/Parcours-de-visite/Saveurs-nouvelles-et-insolites�
http://www.salon-agriculture.com/Animations/Parcours-de-visite/Terroirs-et-signes-de-qualite�
http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/155#T�
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Autoridade de Gestão apela à execução do Programa da Rede Rural 
Nacional (PRRN) – A Autoridade de Gestão do PRRN apelou à colaboração de todos 
os beneficiários do PRRN no sentido de procederem à submissão de pedidos de 
pagamento, tendo em vista o cumprimento dos objetivos de execução financeira do 
Programa. Foram divulgadas novas Orientações Técnicas Gerais, onde se alarga a este 
Programa procedimentos já em vigor no PRODER, que visam sobretudo flexibilizar as 
regras relativas a modificações ocorridas durante a execução dos investimentos. [Ver 
mais]. 
 

Projeto do PRRN: MARP analisa oportunidades para a mulher rural na 
região do Douro – No mês em que se assinalou o Dia Mundial da Mulher, divulgamos 
o projeto «A mulher e a agricultura: fatores de diferenciação da Região Demarcada do 
Douro», que a MARP (Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas) se 
encontra a desenvolver com o apoio do Programa da Rede Rural Nacional. O projeto 
tem por objetivo «realçar as fragilidades do modelo agrícola atual e do papel da mulher; 
identificar modelos e projetos de sucesso e propostas que devem ser geradoras de 
riqueza local». Inclui a produção de um documentário, a realização de um seminário 
internacional e a elaboração de um Guia de Boas Práticas. 

 

Base de Dados de Projetos PDR (PIKSE) – A Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural continua a desenvolver esta base de projetos relevantes 
financiados pelo FEADER. Os projetos portugueses que se encontram on-line podem ser 
visualizados aqui, escolhendo «Portugal» na opção «Country & RDP».  
 

REDR lança inquérito para melhorar duas publicações – A Rede Europeia 
de Desenvolvimento Rural (REDR) lançou dois inquéritos sobre a qualidade e interesse 
de duas publicações da sua responsabilidade: a «REDR Magazine», uma nova revista 
ainda em teste, e a folha informativa «Rur@l Newsflash». Ver aqui para aceder ao 
inquérito relativo à «REDR Magazine». Ver aqui para aceder ao inquérito relativo à 
«Rur@l Newsflash». 
 

Conferência: Animation of rural development – a new profession? – A 
Academia Europeia para o Desenvolvimento Sustentável encontra-se a organizar uma 
conferência internacional entre 7 e 9 de junho de 2012, no Mediterranean Agronomic 
Institute of Chania, em Creta, Grécia, que terá por objetivo promover a discussão sobre 
o papel (de incentivo e mediação) do animador do desenvolvimento rural, 
principalmente em territórios desfavorecidos ou remotos, em territórios em vias de 
reestruturação ou em quaisquer outras áreas rurais com atrasos no desenvolvimento 
sustentável.  
 

Ciclo de Conferências sobre Alimentação – A Fundação Calouste Gulbenkien 
promove, entre 9 de março e 13 de dezembro de 2012, um ciclo de conferências sobre 
o tema «O futuro da alimentação - ambiente, saúde e economia». As sessões são 
transmitidas on-line, em direto. As apresentações das sessões anteriores encontram-se 
disponíveis aqui e, no final, será editado um livro com os textos das comunicações. 

 

 

 

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=357&eid=2852&bl=1�
http://www.marp.com.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=18�
http://www.marp.com.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=18�
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm�
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-magazine/en/enrd-magazine_en.cfm�
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/rural-news/en/rural-newsflash_en.cfm�
http://newsletter.enrd.eu/w/read.cfm?encid=FCF24241FBCBD08EAAAFF443A05EAA6D8FE185DD76206315E477E9765C59685D953038AE95242628545890C877D29B87&s=7713B891-A214-A9D6-E520EC01BA6BC9FB&t=20120329183541&u=http://www.surveymonkey.com/s/YPJRHCV�
http://newsletter.enrd.eu/w/read.cfm?encid=FCF24241FBCBD08EAAAFF443A05EAA6D8FE185DD76206315E477E9765C59685D953038AE95242628545890C877D29B87&s=7713B891-A214-A9D6-E520EC01BA6BC9FB&t=20120329183541&u=https://www.surveymonkey.com/s/797JR7H�
http://www.emraconference.com/�
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=160&article_id=3522&cal=eventos�
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Decreto-Lei n.º 62/2012, de 14 de março: Integra a gestão do Programa da Rede Rural 
Nacional (PRRN) na autoridade de gestão do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente (PRODER) e extingue a autoridade de gestão do PRRN, procedendo à 
terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 2/2008, de 4 de janeiro. 
 
Projeto-piloto para avaliação de medidas favoráveis à biodiversidade em explorações 
agrícolas. Relatório da 1.ª fase de um projeto financiado pelo PRRN, resultante de uma 
parceria da CAP com a LPN e a DGADR.  
 
Comunicação da Comissão «Informação e promoção dos produtos agrícolas: uma 
estratégia com grande valor acrescentado europeu para promover os sabores da 
Europa» – COM(2012) 148 final. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse para os agentes 
dos territórios rurais. Envie o seu contributo, envie a sua newsletter: 

 

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 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/03/05300/0119401195.pdf�
http://www.rederural.pt/images/stories/zira/relatorio_global_vfim.pdf�
http://www.rederural.pt/images/stories/zira/relatorio_global_vfim.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0148:FIN:pt:PDF�
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