Focus Group 4 (FG4) do SubComité LEADER – “Melhores Estratégias
de Desenvolvimento Local” – Conclusões
No dia 31 de Maio de 2012, em Bruxelas, realizou-se a 8.ª Reunião do Subcomité
LEADER, onde se apresentaram e discutiram as conclusões preliminares do Focus Group
4 “Melhores Estratégias de Desenvolvimento Local” [ver apresentações da reunião]. O
material produzido pelo Focus Group 4, pode ser consultado no respectivo sítio Internet,
através do portal LEADER [ver aqui]. A RRN participou nos trabalhos na sua qualidade
de cocoordenadora do FG4.
Na reunião, o Subcomité analisou também o ponto da situação da cooperação
transnacional e as linhas que irão nortear a sua actuação até ao final do quadro de
programação.

Sobre a estrutura organizativa da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural
Subcomité LEADER: Faz parte da estrutura organizativa da REDR, tendo sido
instituído no âmbito do Comité de Coordenação. O Subcomité LEADER contribui para os
trabalhos do Comité de Coordenação; aconselha a Comissão Europeia sobre o programa
anual de trabalho relativo ao eixo Leader da REDR; contribui para a escolha e a
coordenação dos trabalhos temáticos neste domínio; e apoia a Comissão no
acompanhamento e execução dos projetos de cooperação transnacional. É composto
por 67 membros. Os seus trabalhos temáticos são desenvolvidos no âmbito de “Focus
Groups”.
Enquadramento legal: Os Comités integram a Estrutura organizativa da REDR, instituída na Decisão
2008/168/CE, de 20-02-2008. A READR foi criada pela Comissão para assegurar as funções previstas na alínea
e) do artigo 67º do R.1698/2005.
Fonte: REDR.

Jornadas «Agricultura, dinâmicas territoriais e desenvolvimento»
O Município de Palmela, as Universidades Lusófona e Nova de Lisboa, os Institutos
Politécnicos de Setúbal e de Castelo Branco e a ADREPES organizaram as Jornadas
«Agricultura, dinâmicas territoriais e desenvolvimento», que decorreram entre os dias 3
a 5 de Maio, em Palmela. O objetivo central desta iniciativa foi “elencar os processos em
curso e identificar os novos futuros que se desenham para os territórios rurais e
periurbanos”. Esta iniciativa foi apoiada pelo Programa da RRN. Saber mais.

Projecto «ICCER - Indústrias Culturais e Criativas em Espaço Rural» 2ª Conferência
No dia 18 de Maio de 2012, uma parceria de nove GAL organizou a 2.ª Conferência do
Projecto ICCER - Indústrias Culturais e Criativas em Espaço Rural, em Arouca. A parceria
é constituída por nove associações de desenvolvimento local da Região Norte de
Portugal, a Adriminho, Adril, Atahca, Sol do Ave, Adersousa, Dolmen, Adrimag, Adritem
e Probasto.
O projecto ICCER visa conhecer a importância do fenómeno das indústrias culturais e
criativas na criação de riqueza e emprego em espaço rural, tendo em vista desenvolver
metodologias de intervenção, identificar boas práticas, potenciar o trabalho em rede e
adequar estratégias de desenvolvimento e instrumentos de política a este tipo de
iniciativas de desenvolvimento rural.
O Projecto ICCER é apoiado pelo Programa da RRN. Saber mais sobre o projecto.

Projecto «Aldeias Sustentáveis e Activas» - 1º Encontro Nacional
No dia 31 de Maio de 2012, na Escola Superior Agrária de Santarém, decorreu o
primeiro encontro do Projecto «Aldeias Sustentáveis e Activas». Este projecto, apoiado
pelo Programa da RRN, analisa o papel da aldeia no desenvolvimento local e pretende
sistematizar experiências de sucesso e dinamizar actores locais. No debate, realçou-se o
valioso capital que as aldeias representam em termos da segurança económica das
populações, da coesão social e territorial, da preservação ambiental, da capacidade de
construir conhecimento, de perpetuar os saberes tradicionais, de cidadania e do papel
activo do cidadão. Entre outras conclusões, apontou-se:
⋅ a grande diversidade dos territórios rurais que implica a escolha de estratégias
adequadas e específicas para cada situação;
⋅ as potencialidades despercebidas que existem no mundo rural ("as soluções emergem
naturalmente no seu seio" / "as portas de entrada [para o desenvolvimento] são
várias" / "há múltiplos pontos de partida");
⋅ a vantagem dos projectos de desenvolvimento serem integrados e polivalentes;
⋅ a importância do envolvimento e participação das pessoas e da relação de confiança
estabelecida com o animador local;
⋅ a importância de trabalhar em rede (a aldeia não se fecha em si mesma).
Saber mais sobre o projecto.
Comunicação da Dra. Elisabete Matos (ANAFRE): ver aqui.
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Feira Nacional de Agricultura - Seminários
Com o apoio do Programa da RRN, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP)
promoveu três seminários integrados no programa de iniciativas da Feira Nacional de
Agricultura, em Santarém. Os temas abordados foram: «O LEADER e o Quadro
Estratégico Comum» (organização da CAP e Fedederação Minha Terra, 06-07-2012),
«II Seminário de Jovens Agricultores da CAP» (07-06-2012) e «O Futuro da PAC pós
2013» (08-06-2012).

Futuro da PAC - Segurança Alimentar: Congresso da APDEA
A Associação Portuguesa de Economia Agrária (APDEA) e a Universidade do Porto
organizaram o workshop «A PAC e os Desafios da Segurança do Abastecimento
Alimentar em Portugal», que se realizou no Porto, no dia 11 de Maio de 2012. Esta
iniciativa insere-se no âmbito de um Ciclo de Workshops da APDEA, após o qual será
editada a publicação «A PAC após 2013 – Impactos na economia e sociedade
portuguesa», que integrará uma seleção das comunicações apresentadas.
Segurança do Abastecimento Alimentar*: Toda a população ter, sempre, física e
economicamente, acesso a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, tendo em conta
todas as suas necessidades e preferências.
(Definição da FAO, citada em Tamsin Cooper, Kaley Hart e David Baldock (2009), “Provision of Public Goods
through Agriculture in the European Union”, Relatório preparado para a DG Agricultura e Desenvolvimento
Rural, Contrato Nº 30-CE-0233091/00-28, Intitute for European Environmental Policy, Londres).

* Definição de trabalho assumida para efeitos do workshop.

15.ª Reunião de Redes Rurais Nacionais
Nos dias 8 e 9 de maio de 2012, realizou-se na Finlândia, a 15.ª Reunião de Redes
Rurais Nacionais, tendo em vista prosseguir a discussão do tema: «Demonstrar o Valor
Acrescentado do Trabalho em Rede», já abordado nos trabalhos da anterior reunião de
Redes. Ver mais.
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Comité de Coordenação da REDR - 9.ª Reunião
A 14 de junho de 2012, decorreu a 9.ª reunião do Comité de Coordenação da Rede
Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR). Na reunião, foram apresentados pontos de
situação sobre dois Focus Groups do Comité de Coordenação, o FG Serviços Ambientais
e o FG Transferência de Conhecimento e Inovação (recém criado); foi debatida a
importância de melhorar a eficácia e a eficiência do trabalho em rede (networking); e
foram apresentados os resultados da avaliação intercalar, bem como o plano de
actividades para o 5.º ano da REDR. Saber mais aqui.

PAC@50: Conferência «PAC: Regresso ao futuro»
No âmbito de uma campanha de informação da Bulgária, denominada «PAC: Regresso
ao futuro» e inserida nas comemorações dos 50 anos da Política Agrícola Comum
(Campanha PAC@50), realizou-se uma conferência internacional subordinada ao mesmo
tema, em Sofia, nos dias 26 e 27 de Junho de 2012.
A campanha «PAC: Regresso ao futuro» tem por objetivo sensibilizar a sociedade
europeia para o papel desempenhado pela PAC ao nível da agricultura e zonas rurais
dos estados-membros. Este projeto é liderado pela Bulgária e inclui Portugal, a Estónia e
Malta É financiado no âmbito do apoio comunitário a ações de informação relacionadas
com a política agrícola comum. Os materiais da conferência encontram-se disponíveis
aqui.

LeaderFEST 2012 – Quadro Estratégico Comum, Desenvolvimento
Promovido pelas Comunidades Locais e LEADER em 2014-2020
Organizado pela Rede Rural Eslovaca e por outros parceiros, o LeaderFEST 2012
realizou-se entre 29 e 31 de Maio, em Levoča, na Eslováquia, sendo um encontro
europeu de representantes de Grupos de Acção Local e de outros actores do
desenvolvimento rural relacionados com a metodologia LEADER. Os trabalhos incidiram
no próximo período de programação 2014-2020 e incluíram cinco wokshops: Tópico A:
Desenvolvimento Promovido pelas Comunidades Locais como instrumento da política
europeia de pré-adesão; Tópico B: Produtos e serviços locais e regionais, perspectivas
da economia verde; Tópico C: Turismo Rural; Tópico D: Juventude e população - os
elementos activos das parcerias público-privadas; Tópico E: Sua cidade – Nossa Cidade.
Saber mais.

A Mulher no Desenvolvimento Rural: Seminário
A Rede Rural Irlandesa organizou o seminário «Yes, We’re Worth It», sobre o
importante papel da mulher no desenvolvimento rural. O seminário teve lugar em
Cookstown, na Irlanda, e decorreu no dia 7 de Junho de 2012. Saber mais.

Conselho Informal de Ministros da Agricultura - Horsens

– O Conselho
Informal realizou-se em Horsens, na Dinamarca, de 3 a 5 de Junho de 2012. Ver
documento (EN) preparado pela presidência dinamarquesa para apoio dos trabalhos.
Saber mais.

4

Futuro da PAC 2014-2020 – Comité das Regiões pronuncia-se sobre
propostas da Comissão
Na sessão plenária de 4 de Maio de 2012, o Comité das Regiões pronunciou-se no
sentido de se procurar uma PAC mais justa e com uma integração da dimensão
territorial, de forma reflectir as reais especificidades da agricultura ao nível social,
ambiental e local. Ver aqui o parecer do Comité das Regiões relativo às propostas
legislativas sobre a reforma da Política Agrícola Comum e do Desenvolvimento Rural
após 2013 - Relator: René Souchon (FR).

Quadro Estratégico Comum –Comité das Regiões promove debate
O Comité da Regiões organizou um encontro em Bruxelas, no dia 10 de Maio de 2012,
para debater o Quadro Estratégico Comum para a política de Coesão, de
Desenvolvimento Rural e das Pescas. Saber mais e consultar documentação aqui.
O Comité das Regiões da União Europeia é uma assembleia dos representantes
regionais e locais da União, com sede em Bruxelas, que tem por missão envolver os
órgãos de poder regional e local no processo de decisão europeu. É composto por 344
membros, representantes de órgãos locais e regionais. O Comité é consultado em
domínios, tais como: cidadania, governança, relações externas, política de coesão
territorial, política económica e social, educação, juventude, cultura, investigação,
ambiente, alterações climáticas, energia, recursos naturais e matérias orçamentais e
financeiras.
Fonte: Comité das Regiões.

Agricultura social (Social Farming)
No dia 6 de Junho de 2012, o Comité Económico e Social da União Europeia promoveu,
em Bruxelas, uma sessão de audiência pública, sob o tema «Agricultura social: sua
realidade, desafios e potencialidades». Saber mais. Ver vídeo da REDR.

PADIMA – Boas Práticas para Zonas de Montanha
A 27 de Junho de 2012, realizou-se em Bruxelas a Conferência «Strategies to increase
the attractiveness of mountain areas», que marca o encerramento do projeto INTERREG
IVC - PADIMA (Policies Against Depopulation In Mountain Areas). Ver as apresentações
da conferência e o relatório final do projecto.

Inovação: Conferência WIRE 2012
A Conferência «Semana das Regiões Inovadoras WIRE 2012» (WIRE - Week of
Innovative Regions) realizou-se em Cracóvia, na Polónia, a 4-5 de Junho de 2012. A
discussão centrou-se no tema do desenvolvimento regional inteligente, baseado no
conhecimento e na inovação, bem como nas questões relacionadas com a
implementação eficaz da União da Inovação ao nível regional no período 2014-2020.
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Mercados e Serviços de Ecossistema da Floresta - Seminário
Encontra-se disponível a informação vídeo das intervenções do Seminário «Mercados e
Serviços de Ecossistema da Floresta: Tendências Globais e Práticas Locais», realizado
em Lisboa, no dia 26 de Abril de 2012, no âmbito do projecto da Quercus "Empresas e
Biodiversidade", com o apoio do Programa da RRN. Ver aqui.

Federação Minha Terra edita «3 Projetos LEADER – 2011-2012»
Com o apoio do Programa da Rede Rural Nacional, a MINHA TERRA – Federação
Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local apresenta a edição 2011-2012 da
publicação «3 Projetos LEADER», a qual, selecionando três projetos por cada um dos 53
GAL de Portugal, ilustra a diversidade das iniciativas apoiadas por fundos comunitários e
desenvolvidas através da abordagem LEADER.
Ver «3 Projetos LEADER – 2011-2012».
Consultar a edição anterior: «3 Projetos LEADER – 2009-2010».

Futuro da PAC - Impacte sobre tipos de agricultura portugueses
Encontra-se disponível o estudo «O impacto sobre os diferentes tipos de agricultura
portugueses decorrente da reforma da PAC», elaborado pela AGRO.GES para o GPP,
com o apoio do Programa da Rede Rural Nacional. Ver aqui.

PDR2020 - Documento de orientação
O Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) do MAMAOT apresentou um documento
com as linhas de orientação base do programa de desenvolvimento rural para o período
2014 – 2020 (PDR2020) e promove o debate sobre as medidas que deverão integrar
aquele programa.
Ver aqui.

Futuro da PAC – Seminário UNAC, ANPC e ELO
Encontram-se disponíveis aqui as apresentações do seminário «Aspetos Críticos da
Reforma da PAC 2014-2020», que teve lugar em Lisboa, no dia 21 de Maio de 2012.
Este seminário foi organizado pela União das Organizações de Agricultores para o
Desenvolvimento da Charneca (UNAC), a Associação Nacional de Proprietários e
Produtores de Caça (ANPC) e a European Landowners Organization (ELO).

Plataforma PARCA - Preços na Cadeia de Abastecimento Alimentar
Dando seguimento às orientações da PARCA (Plataforma de Acompanhamento das
Relações na Cadeia Agroalimentar), o Gabinete de Planeamento e Políticas, em
colaboração com a Direção-Geral das Atividades Económicas iniciou, em maio de 2012,
a edição de uma publicação trimestral Evolução dos Preços na Cadeia de Abastecimento
Alimentar». Ver aqui o 1.º Relatório trimestral – maio 2012.
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Valorização de Produtos Tradicionais: Congresso Internacional
A Escola Superior Agrária de Ponte de Lima organizou o I Congresso Internacional de
Valorização de Produtos Tradicionais, entre 3 e 5 de Maio de 2012. As comunicações ao
congresso encontram-se disponíveis aqui.

Pastagens e Forragens: XXXIII Reunião de Primavera
Encontram-se disponíveis as apresentações e as conclusões da XXXIII Reunião de
Primavera da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens, que decorreu em Elvas,
de 2 a 4 de Maio de 2012, subordinada ao tema: «Pastagens e Forragens, Ordenamento
do Território e Desenvolvimento Rural».

Sobreiro e Cortiça - Conferências FICOR 2012
Encontram-se disponíveis on-line as apresentações das conferências realizadas durante
a FICOR – Feira Internacional da Cortiça, que decorreu em Coruche, entre 24 e 27 de
Maio de 2012.

Alterações Climáticas – Ciclo de Conferências
Encontra-se disponível on-line a documentação do Ciclo de Conferências «Alterações
Climáticas – a crise que não sabemos pensar», proferidas por Viriato SoromenhoMarques ao longo do mês de Maio de 2012, na Culturgest.

Revista da REDR: EU Rural Review
Edição da Primavera 2012 dedicada ao tema LEADER e Cooperação, onde se refere a
participação da RRN nos trabalhos de cocoordenação do Focus Group 4 «Melhores
Estratégias de Desenvolvimento Rural».

Agricultura sustentável – Brochura da Comissão Europeia
«Sustainable Agriculture for the future we want», Comissão Europeia 2012.
A União Europeia está a desenvolver a futura PAC de forma ambiental, económica e
socialmente sustentável, com o objetivo de reduzir os índices de pobreza e garantir a
segurança alimentar. Ver aqui.

Abordagem LEADER - Posição da ELARD
A Associação Europeia LEADER para o Desenvolvimento Rural (ELARD) proferiu, no
Evento LEADER 2012, no passado mês de Abril, a «Declaração de Bruxelas:
Salvaguardar o futuro da abordagem LEADER». Ver aqui.

Desenvolvimento Promovido pelas Comunidades Locais (CLLD) Brochura
A Direcção- Geral para a Política Regional da Comissão Europeia publicou uma pequena
brochura sobre o futuro da Política de Coesão em que explica os principais pontos que
se relacionam com a metodologia «Desenvolvimento Promovido pelas Comunidades
Locais» (CLLD - Community-Led Local Development). Ver aqui.
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Desenvolvimento Local - Livro on-line
A LDnet – Rede de Desenvolvimento Local publicou no seu sítio internet a 1:ª edição do
«Land Development e-Book», um documento dinâmico, elaborado num processo
contínuo, cujos conteúdos são publicados à mediada que são finalizados.
A LDnet é uma rede informal de Desenvolvimento Local, criada em 2011 para
aproximar conhecimento e pessoas ligadas a esta área temática.

Política Agrícola Comum

– L’Europe, la Politique Agricole Commune et le Monde –
Nota de Análise n.º 65, Abril de 2012. Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM). Ver aqui.

Dieta Mediterrânea – Mediterra 2012 – A Dieta Mediterrânea para um Desenvolvimento
Regional Sustentável. Centre International de Hautes Études Agronomiques
Méditerranéennes (CIHEAM) .
Ver Síntese. Ver Relatório completo.

Urbano e Rural: Seminário
Encontram-se disponíveis as apresentações do seminário «Urbano.Rural.Europa.
Reforçar Parcerias», realizado a 19 de Junho de 2012, em Berlim, Alemanha. Ver aqui.

III Jornadas de Restauro Fluvial
Numa organização conjunta da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), do
Instituto Superior de Agronomia (ISA) e do Projecto Europeu RICOVER, financiado pelo
FEDER (SUDOE IVB), realizaram-se no dia 30 de Maio de 2012, no Instituto Superior de
Agronomia, as III Jornadas de Restauro Fluvial. Ver as comunicações aqui.

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
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