
 

 

 

    

 

 

 
Caros membros, 
Em jeito de balanço, damos destaque ao trabalho desenvolvido pelas Redes Rurais dos 
diferentes Estados-Membros em colaboração com a Rede Europeia de Desenvolvimento 
Rural, no âmbito da recolha de informação sobre projetos relevantes (Projeto PIKSE). 
Relembramos o interesse desta iniciativa e o alcance da publicidade dada aos projetos 
introduzidos na Base de Dados europeia, apelando para que prossigamos em conjunto 
esta iniciativa. 
Chamamos também a atenção para a comemoração dos 50 anos da Política Agrícola 
Comum. 

             Maria Custódia Correia 
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional 

 

 
 

Base de Dados de projetos PDR 
Na 13.ª reunião das Redes Rurais dos Estados-Membros, que decorreu em novembro 
passado, foi apresentado o ponto da situação [ver] da Base de Dados de projetos PDR 
(Projeto PIKSE - Project Information and Knowledge Sharing Exchange), relativa a 
projetos relevantes financiados pelo FEADER. Portugal encontrava-se no grupo de países 
com maior número de projetos inscritos nesta base de dados.  
Examinadas as prioridades temáticas tratadas, pretende-se desenvolver a base ao nível 
dos seguintes temas: Cooperação transnacional, Ligações urbano-rural, Cadeias curtas 
de abastecimento alimentar/ circuitos curtos, Serviços ambientais, Biomassa florestal, 
Financiamento rural, Transferência de conhecimento, Formação profissional/juventude. 
Pretende-se também aumentar a quantidade de informação recolhida sob a forma de 
conteúdo audiovisual. 

 

Campanha de comunicação PAC@50 para comemorar os 50 anos da 
política agrícola comum - Rede 50 anos 
A Comissão Europeia lançou uma campanha de um ano, designada «PAC@50» [«50 
anos de PAC»], para assinalar os 50 anos da política agrícola comum, através de 
diversas iniciativas: sítio web interativo, uma exposição itinerante, materiais audiovisuais 
e impressos, e ainda uma série de eventos. Neste âmbito, a Comissão dirigiu-se a todos 
os agentes que se encontrem a organizar ou a planear uma atividade de informação e 
comunicação para 2012, que se enquadre nos objetivos da campanha CAP@50, 
oferecendo uma publicidade extra em toda a UE, através da adesão à rede «Rede 50 
anos». 
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http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/nrn-meetings/en/13th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B6219FB7-EEB9-16DB-3607-08E6C49013F3
http://enrd.ec.europa.eu/projects/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/national-rural-networks/joint-nrn-activities/nrn-relevant-experience-pilot-initiative_en/en/nrn-relevant-experience-pilot-initiative_home_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_pt.htm
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Objetivos da campanha «50 Anos de PAC»: 
- Refletir sobre a PAC, a sua história e perspetivas;  
- Promover o interesse do público, sobretudo nas zonas urbanas, no (na alteração do) 

o as 
alterações climáticas e a utilização 

Dacian Cioloş, Comissário responsável pela Agricultura e o Desenvolvimento Rural. oş, Comissário responsável pela Agricultura e o Desenvolvimento Rural. 

papel da agricultura e do desenvolvimento rural na nossa sociedade. 

«2012 é um ano importante não só para recordar os últimos 50 anos de história como 
também, e sobretudo, para olhar para o futuro, rumo a uma nova reforma da política 
agrícola comum. (…) Em 1962, a preocupação fundamental dos europeus era terem 
comida suficiente para se alimentarem. A segurança alimentar continua a ser 
importante hoje em dia, mas temos também novas preocupações, com

sustentável dos recursos naturais.»  

  
  
  
  
  

Publicada Lei Orgânica do MAMAOT  
Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro

Publicada Lei Orgânica do MAMAOT  
Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro - Aprova a Lei Orgânica do Ministério da 
gricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.  

formação disponível relativa ao MAMAOT no respetivo menu 
e navegação [ver aqui

A
 
 

Alteração no sítio web do MAMAOT 
Os sítios dos diferentes Ministérios foram integrados no Portal do Governo, 
encontrando-se agora a in
d ]. 

ura em que será produzido um relatório 
nal único com os resultados de ambas fases. 

omité LEADER da RE DR – Melhores Estratégias de 

(Dr. 
sé Veiga da DRAP Alentejo e Eng.º Luís Chaves da Federação Minha Terra). [ver

 
 

Concluída 1.ª fase dos trabalhos do FG 4 do Subcomité LEADER 
O Focus Group 4 (FG4) do Subcomité LEADER da RE DR “Melhores Estratégias de 
Desenvolvimento Local (EDL)” concluiu a primeira fase dos trabalhos “Preparação e 
Implementação das Estratégias”, que incluiu uma recolha de informação sob a forma de 
questionário sobre a elaboração e implementação das EDL, junto dos GAL e Autoridades 
de Gestão dos Estados-membros. Foi igualmente recolhida informação na 1.ª Reunião 
presencial deste FG4 realizada em Lisboa, em outubro 2011, assim como no Encontro 
do SubComité LEADER realizado em Bruxelas, em novembro de 2011. Em dezembro de 
2011 foi produzido um relatório final que assinala a conclusão desta fase dos trabalhos.  
A 2.ª Fase incide na “Monitorização e Avaliação de Estratégias”. O Focus Group 4 
concluirá os trabalhos em junho de 2012, alt
fi
 
Focus Group 4 do Subc  
Desenvolvimento Local  
O FG4 é coordenado pela European LEADER Association for Rural Development 
(ELARD), em colaboração com as Redes Rurais Nacionais Portuguesa e Finlandesa. Além 
de ser co-coordenador, Portugal tem ainda dois representantes neste Focus Group 
Jo ] 
 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.12&iddip=20120106
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-agricultura-mar-ambiente-e-ordenamento-do-territorio.aspx
http://enrd.ec.europa.eu/rural-development-policy/leader/en/leader-focus-group_en.cfm
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8.ª Reunião do Comité de Coordenação da REDR 
A 6 de dezembro de 2011 decorreu a 8.ª reunião do Comité de Coordenação da Rede 
Europeia de Desenvolvimento Rural. Nos trabalhos foram analisadas as proposta

 
s 

sponíveis diversas apresentações, entre as quais: 
legislativas da Comissão para o PAC após 2013 e as perspetivas futuras para o 
trabalho em rede. Encontram-se di

 Apresentação sobre as propostas da Comissão para a política de Desenvolvimento 
Rural após 2013 [ver]; 

 Apresentação sobre as propostas da Comissão para o trabalho em rede no âmbito 
rural após 2013 [ver].  

 Ver mais aqui.  
 
O Comité de Coordenação faz parte da estrutura organizativa da Rede 
Europeia de Desenvolvimento Rural, juntamente com os grupos de trabalho 
temáticos, o Subcomité Leader e o Comité de peritos responsáveis pela avaliação [ver 
mais]. O Comité de Coordenação assiste a Comissão na preparação e execução das 
atividades relativas aos objetivos da REDR, assegura a coordenação entre a REDR, as 
redes rurais nacionais e as organizações ativas no domínio do desenvolvimento rural a 
nível comunitário, aconselha a Comissão sobre o programa de trabalho anual da REDR 
e contribui para a definição e a coordenação dos trabalhos temáticos realizados pela 
REDR e propõe, se necessário, à Comissão a criação de grupos temáticos de trabalho. 
 Decisão 2008/168/CE, de 20-02-2008, institui a estrutura organizativa da rede 
uropeia de desenvolvimento rural [ver

A
e ]. 

Floresta 2011, manter-se-á ativa a 

 
 

 
 
 

Ano Internacional da Floresta – Sítio da Internet mantém-se ativo 
Após o encerramento do Ano Internacional da 

  

respetiva plataforma virtual, reconhecida como uma ferramenta de
privilegiada entre agentes e interessados no setor. 

 comunicação 

 Conselho da União 
 composta pela 

Presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia 
No presente semestre, a Dinamarca assume a Presidência do
Europeia, correspondendo ao segundo período da presidência tripartida
Polónia, Dinamarca e Chipre [Programa]. Ver sítio da Presidência. 

Curso de verão sobre Desenvolvimento Rural na Finlândia 
Entre 24 e 27 de maio de 2012 realiza-se um curso internacional de verão sobre 
desenvolvimento rural ”Nature and modern countryside; treasures or threats?”, em 
Mekrijärvi, na Finlândia. Organizado pelo Kajaani University Consortium/Universidade de 

aturais, da inovação e das Oulu, o curso abordará a relação da paisagem, dos recursos n
comunidades, com o desenvolvimento rural. [Ver]. 

PADIMA – Boas Práticas para Zonas de Montanha 
PADIMA (Policies Against Depopulation In Mountain Areas) é um projeto INTERREG IVC, 
com a duração de três anos (2010-2012), que visa a troca de boas práticas para 

elhorar a atratividade dos territórios de montanha, através do estudo de regiões de 
inco países: Espanha, Itália, Noruega, Suécia e França. Ver mais

m
c . 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=367986C7-BC00-ADA0-506F-E8300DC64C15
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-structure/en/enrd-structure_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-structure/en/enrd-structure_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-structure/en/enrd-structure_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=367986C7-BC00-ADA0-506F-E8300DC64C15
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:056:0031:0033:pt:PDF
http://www.florestas2011.org.pt/
http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-Presidency/~/media/Files/Presidency%20programme/EU%20Presidency_Programme_UK_Final%20Web_22_12.ashx
http://eu2012.dk/en
http://www.oulu.fi/ajankohtaista/tapahtumat2012/aikopa-ohjelma.pdf
http://www.padima.org/
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