Caros membros,
No final de mais um ano, não posso deixar de sublinhar o esforço de todos vós no
desenvolvimento de inúmeras iniciativas no âmbito da Rede Rural Nacional. E já são
muitos os que habitualmente partilham entre todos as atividades que promovem ou em
que participam, revelando uma crescente consolidação e maturidade da RRN e do
trabalho em rede. Um grande desafio espera-nos em 2013, ano de preparação para a
transição entre períodos de programação. Cabe-nos refletir sobre os passos dados até
aqui e sobre o caminho que pretendemos seguir no futuro.
Desejo a todos Boas Festas e um Bom Ano Novo, pleno de trabalho em Rede.
Maria Custódia Correia
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional

Revista «emRede»: A RRN iniciou a publicação de uma revista temática, esperando

que esta contribua para um maior conhecimento do que se faz nos territórios rurais,
para a divulgação de iniciativas e para o debate de ideias e práticas sobre o tema
tratado. Além de editada em papel, a revista é disponibilizada em versão digital, no sítio
da RRN.

Rur@l Newsflash – dezembro 2012: Boletim Informativo digital da Rede
Europeia de Desenvolvimento Rural. Leia aqui (notícias, novos documentos e eventos).

Seminário "Desafios para o turismo rural em meio rural": Decorreu no dia

7 de novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, em Palmela, com
organização do Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) e da Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). Este seminário foi realizado para
apresentação e análise crítica dos resultados do "Estudo sobre a internacionalização do
turismo no meio rural" e para lançar o debate sobre a estratégia a adotar. A elaboração
do estudo coube à empresa THR – Internacional Tourist Consultants e foi promovida
pelo GPP em parceria com a DGADR, com a colaboração do Turismo de Portugal, I.P.
O Programa para a Rede Rural Nacional apoiou a elaboração do estudo e o seminário
agora realizado. Consulte aqui algumas das apresentações e as conclusões.

Projeto "Aldeias Sustentáveis e Activas": Este projeto, apoiado pelo Programa

da RRN, analisa o papel da aldeia no desenvolvimento local e pretende sistematizar
experiências de sucesso e dinamizar atores locais. Depois de um 1.º encontro nacional
em maio de 2012, o projeto tem prosseguido com diversas sessões locais de divulgação
e reflexão. No dia 8 de novembro, realizou-se uma ação de divulgação nas Caldas da
Rainha, organizada pela parceria promotora do projeto (ANIMAR – Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a Associação para o Desenvolvimento do
Concelho de Moura (ADP MOURA) e o Instituto da Comunidades Educativas), com a
colaboração da CCDR-LVT. A 5 e 6 de dezembro, realizaram-se sessões de reflexão em
Vale Figueira e Idanha-a-Nova, com a colaboração dos municípios de Santarém e de
Idanha-a-Nova, respetivamente. Desde o dia 5 de dezembro, o Projeto oferece uma
nova forma de abordagem: a Comunidade Prática (CoP) online. Saber mais.

Seminário "Inovar e Qualificar a Oferta Enoturística": No dia 9-11-2012, em
Palmela, a ADREPES, a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal e a
Câmara Municipal de Palmela promoveram este seminário, no âmbito de um projeto
apoiado pelo Programa para Rede Rural Nacional, que tem por objetivo "conhecer
melhor os públicos e mercados do enoturismo, partilhar experiências na organização,
inovação e comunicação da oferta e debater o papel das rotas de vinhos na promoção
enoturística e no desenvolvimento dos territórios".
Projeto EPAM promove reunião de reflexão e divulgação: A ADCMoura e a

ANIMAR, em colaboração com a Câmara Municipal de Loures, promoveram uma reunião
com empreendedores da Fileira das PAM que teve lugar em Loures, no dia 11-12-2012.
Pretendeu-se com esta iniciativa dar a conhecer o projeto EPAM (apoiado pelo PRRN),
apresentar uma breve caracterização do setor das PAM em Portugal e identificar e/ou
encontrar entidades que, local ou regionalmente, possam funcionar como pivots na
aquisição e transferência do conhecimento gerado. Saber mais.

Feira do Empreendedorismo:

No seguimento da iniciativa anterior integrada na
Feira de S. João em Évora, o Monte-ACE realizou a Feira do Empreendedorismo inserida
na Festa da Vinha e do Vinho de Borba de 10 a 18 de Novembro de 2012. Nesta edição
foram apresentados os instrumentos e financiamentos disponíveis para apoiar iniciativas
de diferentes áreas e algumas experiências consideradas como boas práticas
estabelecidas na região. Foi realizada uma sessão de esclarecimento sobre o
Subprograma 3 do PRODER/Abordagem LEADER, em colaboração com a ADMC –
Associação de Desenvolvimento Montes Claros, com o objetivo de divulgar o programa e
identificar novos projetos que contribuam para o desenvolvimento da região. Esta
iniciativa foi direcionada a empresários/as e futuros/as empreendedores/as, e integra-se
no Programa para a Rede Rural Nacional. Fonte: Monte-ACE.
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Projeto "Dinâmicas e Políticas para o Desenvolvimento Rural – 20142020": Uma parceria da RRN, constituída pela Animar – Associação Portuguesa para o

Desenvolvimento Local, pelo Instituto Superior de Agronomia, pelo Instituto Nacional de
Investigação Agrária e de Veterinária e pela Rota do Guadiana, promove esta iniciativa,
apoiada pelo Programa para a RRN (área de intervenção 3), no âmbito da qual
organizou um seminário em Vouzela, no dia 24 de novembro, sob o tema "Que futuro
agro rural para Lafões?" [ver mais], e outro no INIAV, em Oeiras, a 7 de dezembro, sob
o tema "Estratégia de Programação de Instrumentos Comunitários 2014-2020 e
Desenvolvimento Rural".

Seminário sobre Avaliação para o Desenvolvimento Rural:

No âmbito de
um conjunto de workshops que a Rede de Peritos de Avaliação promoveu ao longo de
2012 sobre boas práticas de avaliação de programas de desenvolvimento rural [saber
mais], o Evaluation Helpdesk desta rede organizou, em colaboração com o Gabinete de
Planeamento e Políticas (MAMAOT), um workshop em Lisboa, nos dias 15 e 16 de
novembro, sob o tema "Escolha e utilização de indicadores de contexto para o
Desenvolvimento Rural 2014-2020". Esta iniciativa foi apoiada pelo Programa para a
Rede Rural Nacional.
A Rede Europeia de Avaliação para o Desenvolvimento Rural, abreviadamente
designada por Rede de Peritos de Avaliação (Evaluation Expert Network), funciona junto
da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural e é dinamizada por uma estrutura
operacional (Evaluation Helpdesk).
Os indicadores de contexto refletem a situação económica, social, estrutural ou
ambiental do território onde o programa de desenvolvimento rural é implementado.

Seminário “LEADER e Desenvolvimento Promovido pelas
Comunidades Locais na programação 2014 – 2020”: Encontram-se

disponíveis no sítio da Rede Rural Nacional as apresentações realizadas neste seminário
que decorreu no dia 29-11-2012, em Lisboa, organizado pela Rede Rural Nacional em
parceria com a Federação MINHA TERRA, com o apoio do Programa para a RRN.

Programa «Terra Viva»:

Entre 9 e 11 de dezembro, realizou-se em Bruxelas o
evento "CAP@50 Communication networking event", altura em que se distinguiu o
programa de rádio «Terra Viva» como o segundo melhor projeto de comunicação sobre
Política Agrícola Comum (PAC), numa seleção efetuada no âmbito da campanha
PAC@50 ANOS. O programa premiado é resultado de uma parceria da Federação
MINHA TERRA com a TSF e tem o apoio do Programa para a Rede Rural Nacional. Saber
mais.

Sessão Técnica «Eficiência Energética em Regadio»:

Promovida por uma
parceria constituída pela FENAREG – Federação Nacional de Regantes de Portugal, a
ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, a Associação para a
Promoção Rural da Chaneca Ribatejana e a LEADERSOR, esta sessão realizou-se em
Beja, no dia 5-12-2012 e teve o apoio do Programa para a Rede Rural Nacional. Nela foi
apresentado o Manual de Eficiência e Poupança Energética em Regadio, que o COTR Centro Operativo e Técnologico do Regadio desenvolveu.
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Seminário "Estratégias Locais de Desenvolvimento e os Modelos de
Governança": Esta iniciativa decorreu na Universidade de Évora, a 5-12-2012,

inserida num projeto apoiado pelo Programa para a Rede Rural Nacional, denominado
"Debate sobre as Estratégias Locais de Desenvolvimento e os Modelos de Governança
na Região Alentejo". A organização pertenceu à MONTE-ACE e ao Instituto de Ciências
Agrárias e Ambientais Mediterrânicas da Universidade de Évora (ICAAM). A Unidade
Central da Estrutura Técnica de Animação da RRN participou e efetuou uma
apresentação [ver aqui].

Agricultura Social: A Unidade Central da Estrutura Técnica de Animação da RRN foi

convidada a participar como oradora no II Encontro de Agricultura Social, subordinado
ao tema “Agricultura Social - Redes de Sustentabilidade”, que a Associação de Paralisia
Cerebral de Coimbra organizou no dia 15-11-2012, da Quinta da Conraria, em Coimbra.
Saber mais aqui e consultar apresentação da RRN.

Seminário “Produtos de qualidade de origem animal da Região Norte”:

Este evento decorre entre 5 e 6 dezembro de 2012, em Mirandela, e foi organizado pela
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e pelo Instituto Politécnico de
Bragança. O objetivo do seminário foi "sensibilizar e motivar os agentes económicos
para a importância económica e social e para a necessidade de desenvolvimento do
sector, analisar os problemas e estrangulamentos críticos dos diferentes agentes,
apontar caminhos para novos mercados, inovar e promover". Saber mais.

Concurso "Regresso ao futuro – A Agricultura": Com a fotografia "Vinho Vale do Douro", o português Manuel Luís Rebelo Gomes venceu este concurso que
assinalou o 50.º aniversário da Política Agrícola Comum. Esta iniciativa inseriu-se no
âmbito de um projeto de cooperação entre Portugal, Malta, Bulgária e Estónia,
financiado pela União Europeia através do apoio a ações de informação relacionadas
com a PAC. Saber mais.
Futuro da PAC: A Confederação dos Agricultores de Portugal promoveu o seminário
"A PAC pós-2013: Áreas potencialmente elegíveis e suas implicações nas decisões
nacionais", no dia 29-11-2012, em Lisboa. Consultar apresentação.
Jovem Agricultor PRODER vence prémio "Projeto mais Inovador da
Europa": No âmbito do 1.º Congresso Europeu de Jovens Agricultores, o jovem

agricultor José Barroso de Carvalho, produtor de Vila Nova de Famalicão, venceu o
prémio "Projeto Mais Inovador da Europa" com um investimento em estufas de
morangos cultivados através de um sistema de aeroponia, que contou com
financiamento PRODER e ao qual foi atribuído um apoio de cerca de 200 mil euros.
Saber mais.
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Agricultura e Cooperativas:

Assinalando o Ano Internacional das Cooperativas
(2012), a CONFAGRI organizou o Congresso "Agricultura de Futuro – A Qualidade
Cooperativa", no dia 23-11-2012 em Lisboa. Ver o programa aqui e saber mais.

Comité de Coordenação da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural:

No dia 6 de dezembro, realizou-se em Bruxelas a 10.ª reunião deste comité, o qual
assiste a Comissão Europeia na preparação e execução das atividades da REDR. A RRN
participou nesta reunião, onde foi apresentado e discutido o programa de atividades
para 2013 e se propôs o lançamento de uma iniciativa temática dedicada aos jovens das
zonas rurais. Saber mais.

Seminário "Programar com sucesso o FEADER 2014-2020": Organizado
pela Rede Europeia de Desenvolvimento Rural, este seminário teve lugar nos dias 6 e 7
de dezembro, em Bruxelas, associado à 10.ª reunião do Comité de Coordenação da
REDR. Ver resumo, aceder aos documentos e às apresentações.
Conferência "A Parceria Europeia de Inovação sobre Produtividade e
Sustentabilidade Agrícolas – Prioridades e mecanismos de execução":
Esta conferência realizou-se em Bruxelas, em 19-11-2012 e foi organizada pela
Comissão Europeia. Consulte aqui uma newsletter sobre o evento e informação adicional
aqui.

Seminário Europeu sobre Parcerias urbano-rurais sustentáveis –
RURBAN: Encontram-se disponíveis aqui, em versão PowerPoint e gravação, as

apresentações deste seminário realizado em Metz, França, a 15-16 de novembro,
organizado pela Comissão Europeia – DG REGIO (Política Regional).

Campanha Future...Food...Farmers:

Trata-se de uma campanha a nível
europeu, que visa aumentar a consciência pública e política da necessidade de apoiar o
rejuvenescimento da agricultura europeia, promovida por uma organização nãogovernamental, o CEJA - Conselho Europeu dos Jovens Agricultores. Saiba mais.

Vai nascer associação europeia para a inovação em hortofrutícolas:

A
Comissão de Investigação e Inovação da Assembleia Europeia de Regiões Frutícolas
(AREFLH) anunciou a decisão de criar uma Associação Europeia para a inovação em
hortofrutícolas. Os responsáveis por este projeto serão a AREFLH e a European Fresh
Produce Association (FRESHFEL), que pretendem associar centros de investigação a
organizações representativas do setor (produtores e comerciantes). O objetivo desta
iniciativa é elaborar uma agenda estratégica de investigação e inovação para a produção
de frutas. A AREFLH estará ainda encarregue de estabelecer a agenda estratégica para
o setor dos hortícolas.
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"ReAlimentar" – Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional: Trata-se de uma iniciativa de um conjunto de

organizações portuguesas incluindo a ACTUAR - Associação para a Cooperação e o
Desenvolvimento, ACOP - Associação de Consumidores de Portugal, Associação Saúde
em Português, APT - Associação dos Pastores Transmontanos, CNA - Confederação
Nacional da Agricultura, Federação dos Sindicatos do Sector da Pesca, IMVF - Instituto
Marquês de Valle Flor, MARP - Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais
Portuguesas e OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento.
A ReAlimentar é uma iniciativa da sociedade civil e constitui um espaço de diálogo,
debate e articulação de esforços, recursos e ações para a intervenção nos processos de
formulação e tomada de decisão sobre políticas públicas nacionais e internacionais
relacionadas com a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à
Alimentação. Saber mais.

Redes Colaborativas de Produção Local:

A ANIMAR organiza, durante
novembro e dezembro, sessões sobre as Redes Colaborativas de Produção Local,
dirigidas às organizações interessadas. Com a realização destas sessões pretende-se
divulgar e desafiar os produtores locais a adotarem metodologias de trabalho em
parceria. Para saber mais: José João Rodrigues: casadosal@gmail.com; Célia Lavado:
celia.lavado@animar-dl.pt.

Setor das Frutas e Produtos Hortícolas: No âmbito da preparação do próximo

período de programação (2014-2020), a Comissão Europeia encontra-se a avaliar o
regime do setor das Frutas e Produtos Hortícolas, no que respeita às organizações de
produtores e aos fundos e programas operacionais. Para o efeito, reexaminou o setor e
realizou uma consulta pública durante o Verão de 2012, cujos resultados foram já
publicados. Consulte os documentos da CAP sobre o acompanhamento que efetua a
estas matérias: CFL info n.º 210; CFL info n.º 212; e CFL info n.º 213.

Parceria Europeia de Inovação para a Água:

A Comissão Europeia vai
organizar, em Bruxelas, no dia 15 de janeiro de 2013 (data provisória) um infoday sobre
a "Call Water INNO&DEMO", cujo principal objetivo é esclarecer o âmbito desta
iniciativa, aberta até ao dia 4 de abril de 2013, que se destina a apoiar projetos que
contribuam para a implementação da Parceria Europeia de Inovação para a Água.
Saber mais.

Concurso de desenho sobre as florestas: A Comissão Europeia vai adotar
proximamente uma nova Estratégia para as florestas da UE. Nesse âmbito, a Comissão
lançou um concurso de desenho sobre as florestas dirigido às crianças entre os 6 e os
10 anos que vivem ou estudam na União Europeia. O tema do concurso é "O que
significa a floresta para mim". Documentos do concurso: Folheto de informação.
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I Workshop do projeto RUR@L INOV: Realizado em Lisboa, nos dias 29 e 30 de
outubro. Consulte aqui as comunicações e informação sobre os projetos inovadores
apresentados.
Iniciativa "Objetivo Território 2020":

Despacho n.º 14210/2012, de 2 de

novembro.

Bolsa de Terras:

Lei n.º 62/2012, de 10-12-2012. Cria a bolsa nacional de terras
para utilização agrícola, florestal ou silvopastoril, designada por «Bolsa de terras».

Benefícios Fiscais: Lei n.º 63/2012, de 10-12-2012. Aprova benefícios fiscais à
utilização das terras agrícolas, florestais e silvopastoris e à dinamização da «Bolsa de
terras».
Simpósio "Culturas sem solo e as novas tecnologias", realizado em Torres

Vedras, a 21-11-2012, com organização da Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal
(SCAP), em colaboração com a Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste
(AIHO) e a Câmara Municipal de Torres Vedras. Consulte a apresentação da AIHO e o
livro de resumos.

"Manual de apoio ao investidor em meio rural - Turismo" – publicado pela
Leader Oeste e Câmara Municipal do Cadaval [pdf].

Boletim "Informação ANPROMIS" (ANPROMIS - Associação Nacional dos
Produtores de Milho e Sorgo) n.º 6, novembro 2012. Consultar aqui.
"Food, Agri-Culture and Tourism"

(Berlim, 2011): Perspetivas interdisciplinares
da ligação simbiótica entre a gastronomia local, a indústria alimentar e o turismo no
espaço rural [pdf].

III Congresso da Beira Serra – Conclusões:

Encontram-se disponíveis as
conclusões (Declaração de Arganil) deste congresso que a ADIBER organizou entre 26 e
27-10-2012, sob o tema "Inovar e Empreender", tendo por objetivo fomentar a
discussão alargada sobre a futura estratégia de desenvolvimento para a Beira Serra.

EU Rural – Review:

Encontra-se disponível aqui a edição do Inverno de 2012 da
revista da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (n.º 14, por agora em língua
inglesa), dedicada ao tema "Redes e trabalhar em rede na política de desenvolvimento
rural", com referências à situação das redes rurais dos diferentes estados-membros.
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Brochura da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural dedicada aos
jovens: "Examples of project support for young farmers and younger people in rural
Europe", 2012 [pdf].

Desenvolvimento Rural na União Europeia – Informação estatística e
económica 2012: Relatório da DG AGRI da Comissão Europeia, com informação
relativa aos três objetivos da política de desenvolvimento rural 2007-2013 [pdf].

Alimentação, investigação e tecnologia:

A "European Landowners'
Organization" (ELO), organizadora de um seminário realizado a 6-12-2012 sob o tema
"Para uma agricultura eficiente na utilização de recursos na Europa: o papel da
investigação e da tecnologia na disponibilidade de alimentos seguros e saudáveis",
faculta aqui as apresentações dos oradores.

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
Colaboração neste número: Monte-ACE - http://www.monte-ace.pt/site/home.html.
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