
 

 

 

Caros membros, 

Encontramo-nos no final de mais um período de programação. É com muito agrado que 
constatamos múltiplos e diversos resultados das atividades que os membros da Rede 

desenvolveram com o apoio do Programa da Rede Rural Nacional. Dentro do possível, 

tentamos partilhá-los nesta folha informativa e no sítio da RRN, para o que contamos 
com os contributos de todos, como tem vindo a acontecer. 

Desejo a todos um bom Trabalho em Rede e muita Comunicação.  

Maria Custódia Correia 
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional 

 

 

 

Consulta pública da UE sobre Modo de Produção Biológico – até 10 de 
abril de 2013: As Instituições comunitárias – Conselho, Parlamento Europeu (PE) e 

Comissão Europeia - assumiram o compromisso de reavaliar em 2013 as bases 

regulamentares em que assenta a agricultura e produção biológica da UE. Neste 

contexto, a Comissão decidiu lançar uma consulta pública dirigida a todos os cidadãos. 
Saber mais. Inquérito on-line.  

 

Prémio Rural Criativo – até 15 de abril de 2013: Com o apoio do Programa 

para a Rede Rural Nacional, a Rede Rural Criativa lançou o Prémio Rural Criativo com o 

objetivo de estimular o empreendedorismo criativo, cultural e artístico desenvolvido nos 
territórios rurais. A Rede Rural Criativa resultou do Projeto ICCER – Indústrias Culturais 

e Criativas, uma iniciativa das ADL do Norte. Saiba mais. 

 

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 para a Rede Rural 
Nacional. Para o efeito, basta que os membros enviem à RRN a informação digital 

produzida, à medida que os trabalhos são concluídos. Consultar aqui. 

 

Florestas: As Nações Unidas deliberaram que o dia 21 de março de cada ano seja 

celebrado, a partir de 2013, como o Dia Internacional das Florestas. Saiba mais: Origem 
e historial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgadr.pt/28-val-qual/agr-bio/195-mpb-consulta
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=orgagric2013&lang=pt
http://www.ruralcriativa.net./premio.php
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
http://www.rederural.pt/index.php/produtos-do-prrn
http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/destaques/21-marco#orig
http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/destaques/21-marco#orig
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Seminário “Valorizar os produtos agroalimentares locais através de 
circuitos de proximidade”: A Rede Rural Nacional (Grupo de Trabalho Temático 

Comercialização de Produtos Locais em Circuitos Curtos) em colaboração com o Grupo 

interministerial para a elaboração de uma Estratégia para a Valorização da Produção 

Agrícola Local (GEVPAL) e com o apoio da Câmara Municipal de Alcochete e da 
Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal – ADREPES, 

organizou este seminário, em 24-01-2013, em Alcochete. Consulte aqui as 
apresentações. 

 

O Projeto "Boas práticas de desenvolvimento empresarial e valorização 
de produtos agroalimentares tradicionais portugueses", apoiado pelo 

Programa para a RRN (PA 04001/57, 58, 59), tem como parceiros a UTAD, o ISA e a 

DRAPN, e como objetivos gerais estudar os produtos agroalimentares qualificados 

(DOP/IGP/ETG), avaliando os seus impactos socioeconómicos e a sustentabilidade dos 
investimentos realizados, identificando e divulgando casos de sucesso e as boas práticas 

de valorização dos produtos agroalimentares locais. Neste âmbito, em Janeiro 
realizaram-se três workshops, em Évora, Mirandela e Braga, onde se apresentaram os 

resultados preliminares do trabalho, seguido de debate e troca de experiências entre os 
participantes. 

 

Como resultados destacamos o seguinte:  

 Apesar da baixa quantidade de produtos DOP/IGP no mercado, os Responsáveis pelas Entidades Gestoras 
consideram a qualificação dos produtos uma boa estratégia de diferenciação e afirmação no mercado. 

  A reduzida dimensão produtiva nuns casos e a falta de dinâmica das Entidades Gestoras noutros explicam, 
em grande parte, a situação atual das DOP/IGP em Portugal.  

 Sobre o funcionamento das DOP algumas Entidades Gestoras referem que estas deviam refletir sobre: 

 a revisão dos cadernos de especificações; 

 o uso abusivo do nome dos produtos e a respetiva fiscalização ao longo da fileira; 

 a certificação por terceiros versus controlo e certificação pela profissão; 

 o comprometimento por parte de transformadores e distribuidores; 

 a comunicação dos atributos dos produtos qualificados ao público em geral.  

 

Colaboração: UTAD/CETRAD. 

 

Formação promovida pela RRN e FMT: A Federação Minha Terra e a Rede 

Rural Nacional, com o apoio do Programa para a RRN, organizaram uma ação de 

formação, entre janeiro e fevereiro de 2013, tendo em vista contribuir para a 
qualificação das equipas das ADL, de forma a melhorar a sua intervenção nos territórios 

e apoiar a elaboração, implementação e monitorização das respetivas Estratégias de 

Desenvolvimento Local para 2014-2020. Saiba mais. 

 

Jovens - Projeto "Feiras Rurais": Tendo por objetivo mostrar aos jovens as 

potencialidades dos territórios rurais, a CNJ - Confederação Nacional dos Jovens 
Agricultores e Desenvolvimento Rural promoveu, durante dois anos, um projeto apoiado 

pelo Programa para a Rede Rural Nacional, com a realização de mais de 32 eventos 

realizados em nos concelhos de Loures, Santarém, Cartaxo e Sintra. 
 

 

 

... na Rede Rural Nacional 

 

 

 

 

http://www.rederural.pt/index.php/component/content/article/484
http://www.minhaterra.pt/spip.php?article1440
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Projeto Empresas e Biodiversidade: Apoiado pelo Programa para a RRN, este 

projeto tem por objetivo principal sensibilizar as empresas para a integração da 

biodiversidade nas suas políticas, gestão e operações. No seu âmbito, a Quercus 
promoveu um encontro sobre o tema 'Vitivinicultura e Biodiversidade', que decorreu em 

Lisboa, a 20 de Novembro de 2012, juntando especialistas e organizações num debate 
sobre as práticas pró biodiversidade já aplicadas e possíveis de aplicar na área da 

vitivinicultura. Consulte aqui as Apresentações e Resultados. 

Colaboração: Quercus. 

 

Projetos PRODER e PRRN premiados: A AG do PRODER e PRRN dedica este 

espaço a projetos apoiados por estes programas que foram premiados. Visite aqui. 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Cooperação Rotas Sem Barreiras +: Promovido pela TERRAS 

DENTRO, ESDIME, ADERCO e CEDECO, com apoio LEADER + e PRODER, este projeto 

que promove a igualdade de oportunidades no acesso à oferta turística, encontra-se em 

plena fase de execução, existindo informação relacionada nas seguintes fontes: 

 

1. Sítio "Rotas Sem Barreiras" - Permite a pesquisa dos recursos turísticos acessíveis 
disponíveis: www.rotassembarreiras.com.  

2. Sítio "Portugal Inspira-nos" - Plataforma de produtos e serviços de Portugal 

[aqui]. 

3. Jornal "Pessoas e Lugares" - Edição n.º 09 - dezembro 2012 (pág. 22 e 23), 

editado por Federação Minha Terra [aqui] (envio pode ser requerido à Terras Dentro). 

4. Revista da Rede Rural Nacional - Revista "emRede" n.º 1 - Outono 2012 (pág. 

15) [aqui]  

 

Colaboração: Terras Dentro. 

 

 

 

 

 

Alimentação: O simpósio "Feeding The World 2050" decorreu no UCD - Institute of 

Food and Health, na Irlanda, entre 15 e 16 janeiro 2013, com o objetivo de analisar 
desde a questão da segurança alimentar global, a ligação da agricultura e papel na 

cadeia alimentar, até à nutrição humana e, assim, estimular decisores políticos. Mais 

informações disponíveis aqui. 

 

 

 

 

... com interesse para os territórios rurais nacionais 

 

 

... na União Europeia  

http://www.empresasebiodiversidade.org/
https://speakerdeck.com/empresasebiodiversidade
https://speakerdeck.com/empresasebiodiversidade/workshop-analise-swot
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=2096
http://www.rotassembarreiras.com/
http://www.portugalinspira.pt/2013/01/rota-sem-barreiras-um-turismo-acessivel.html
http://www.minhaterra.pt/IMG/pdf/jornalMT09-WEB.pdf
http://www.rederural.pt/images/stories/Revistas_emRede/emrede-outono2012.pdf
http://www.ucd.ie/foodandhealth/2050
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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 38 projetos portugueses que se encontram on-line podem 
ser visualizados aqui, escolhendo «Portugal» na opção «Country & RDP». 

 

Espírito LEADER: LINC FINLAND 2013. O projeto LINC realiza o seu 4.º evento 

transnacional em 11-13 de junho de 2013, em Northern Savo, Finlândia, sob o tema 

«Bem-estar rural». As inscrições decorrem até 30 de Abril, esperando-se participantes 
provenientes das estruturas de apoio dos GAL e das Redes Rurais Nacionais. Mais 

informações aqui. A organização deste evento cabe a 3 GAL finlandeses (GAL Ylä-Savon 

Veturi, GAL Kalakukko e GAL Mansikka) e à Estrutura Técnica de Animação da RRN 
finlandesa. 

O evento LINC é uma conferência europeia que combina a partilha de experiências com 
eventos desportivos e gastronómicos, pretendendo, desta forma inovadora, promover o 

trabalho em rede (networking) nos territórios LEADER. É uma iniciativa dos GAL (Grupos 

de Ação Local) e Estruturas Técnicas de Animação das Redes Rurais Nacional da Áustria, 
Alemanha, Estónia e Finlândia.  

 

 

 

 

 

Presidência irlandesa do Conselho da União Europeia 
No presente semestre, a Irlanda assume a Presidência do Conselho da União Europeia 
[Programa], correspondendo ao primeiro período da presidência tripartida composta 

pela Irlanda, Lituânia e Grécia [Programa do Trio]. Ver sítio da Presidência. 
 

As TIC e o Turismo Rural e de montanha: A Euromontana – Associação 

Europeia para as zonas de montanha, em parceria com entidades de diversos países 

europeus encontra-se a desenvolver o projeto DANTE (INTERREG IVC – FEDER). Leia 

aqui a Newsletter n.º1 do projeto. 
 

Projeto Dante em relance 

Datas e números: 

 13 parceiros de 8 países 

 3 anos de jan 2012 a dez 2014 

 Conferência Final: jun 2014, Bruxelas, BE. 

Objetivos: 

 Promover um melhor uso e integração das tecnologias de informação e 
comunicação com a agenda de turismo regional das zonas rurais de montanha; 

 Capitalizar a partilha de experiências inovadoras na área das TIC junto dos 
parceiros governamentais responsáveis para o desenvolvimento das respetivas 
políticas de turismo locais e regionais nas zonas remotas. 

Produtos: 

 1 Catálogo de Boas Práticas 

 1 Ação-piloto e linhas de orientação 

 8 Planos de implementação para o desenvolvimento 
de informação turística 

Resultados: 

 Conhecimento partilhado e aumentado relativamente à forma como as TIC podem 
ajudar a competitividade do setor do turismo nas regiões participantes. 

 Competências e capacidades melhoradas dos responsáveis pelo setor do turismo a 
nível regional. 

 Integração de agendas digitais turísticas a nível regional através da elaboração de 8 
planos regionais de implementação. 

Melhoria geral de instrumentos políticos regionais e da utilização dos Fundos. 

Fonte: Projeto DANTE - Newsletter n°1, novembro 2012. 

 

...na Rede Europeia de Desenvolvimento Rural 

... na União Europeia  

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://www.info-linc.eu/
http://eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/EU-Pres_Prog_A4.pdf
http://eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/Trio-Programme.pdf
http://eu2013.ie/
http://www.euromontana.org/
http://danteproject.eu/
http://danteproject.eu/sites/danteproject.eu/files/newsletters/1stNewsletterDanteProject.pdf
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Projecto Futurural – As boas práticas como Factor de Desenvolvimento 
no Mundo Rural: O NERPOR/AE – Núcleo Empresarial da Região de Portalegre 

realizou durante o ano de 2012 o projeto Futurural – As boas práticas como Fator de 

Desenvolvimento no Mundo Rural, com vista a contribuir para o desenvolvimento e o 
aumento da competitividade das empresas da região. Este projeto consistiu no 

levantamento de boas práticas (benchmarking) de inovação e gestão a nível nacional e 
internacional, e na elaboração e apoio à divulgação de manuais de boas práticas para os 

sectores do azeite, vinho, queijo e cortiça, da região. 

O relatório de benchmarking pode ser consultado em www.nerpor.pt. 

Colaboração: NERPOR/AE. 

 

Projecto 5 x 5 - 5 Mil Casas em 5 Redes - Redes Temáticas Integradas 
de Turismo Rural: Encontram-se disponíveis no sítio web da PRIVETUR – Associação 

Portuguesa de Turismo Rural, os resultados da fase preliminar deste projeto apoiado 

pelo Programa para a Rede Rural Nacional (PRRN). Consulte: Estudo «Redes Temáticas 
Integradas de Turismo Rural» [pdf]; «Guião técnico de apoio ao empreendedor em 

turismo rural» [pdf]; «Guião técnico de apoio às autarquias» [pdf]. 

 

 

 

Passaporte para o Empreendedorismo: O Passaporte para o 

Empreendedorismo pretende estimular jovens empreendedores qualificados a 

desenvolverem o seu projeto de empreendedorismo, facultando um conjunto de 
ferramentas técnicas e financeiras. Esta medida está prevista na Portaria 370-A/2012, 

de 15/11/2012. As candidaturas à Bolsa do Passaporte para o Empreendedorismo já se 
encontram com inscrições abertas. Saber mais. 

Programa «Portugal Empreendedor»: Portaria n.º 432-B/2012, de 31 de 

dezembro. Ver aqui.  

Programa «Valorizar»: Portaria n.º 68/2013, de 15 de fevereiro. Ver aqui. Saiba 

mais no sítio Internet da ADICES – Associação de Desenvolvimento Local e membro da 

RRN. 

CoopJovem: O COOPJOVEM surge como um programa de apoio ao 

empreendedorismo cooperativo, destinado a apoiar os jovens na criação de cooperativas 

ou em projetos de investimento que envolvam a criação líquida de postos de trabalho 
em cooperativas agrícolas existentes, como forma de desenvolvimento de uma cultura 

solidária e de cooperação, facilitando a criação do seu próprio emprego e a definição do 

seu trajeto de vida. Este programa está previsto na Portaria n.º 432-E/2012, de 31 de 
dezembro. Para aceder a mais informação e candidaturas, clique aqui. 

 

Azeite Artesanal: Consulte aqui a nota explicativa. 

 

 

 

 

...da Rede Rural Nacional 

...nacionais 

 

http://www.nerpor.pt/
http://www.privetur.pt/
http://www.privetur.pt/images/estudo_projeto5x5.pdf
http://www.privetur.pt/images/turismo_rural_apoio_empreendedor.pdf
http://www.privetur.pt/images/turismo_rural_apoio_autarquias.pdf
http://www.impulsojovemportugal.pt/passaporte-para-o-empreendedorismo/92.htm
http://www.impulsojovemportugal.pt/passaporte-para-o-empreendedorismo/92.htm
http://www.ei.gov.pt/iniciativas/detalhes.php?id=41
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25204/0030400307.pdf
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.33&iddip=20130328
http://www.adices.pt/index.php/component/content/article/1-latest-news/287-programa-valorizar--criar-valor-com-o-territorio-com-75-milhoes-para-microempresas
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25204/0031100313.pdf
http://www.cases.pt/programas/coopjovem
http://www.rederural.pt/index.php/component/content/article/486
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Cadeia Agroalimentar: Descarregue aqui o 3.º relatório da Plataforma de 

Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar (PARCA). 

 

 

Investigação Agroambiental e Biológica: Conheça o trabalho do CITAB - 

Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas (UTAD) através da 
sua Newsletter (língua inglesa). 

 

Solo e desertificação: Os resultados e comunicações do seminário "Proteção do 

solo e combate à desertificação: Oportunidades transfronteiriças", realizado em outubro 
de 2012, em Bragança, podem ser consultados aqui.  

 

 

Período de programação 2014-2020: Realizou-se no dia 8 de janeiro, em Lisboa, 

a Conferência "Quadro Estratégico Europeu 2014-2020", promovida pela Comissão 
Interministerial para os Assuntos Europeus. A Conferência, que teve como principal 

objetivo debater a aplicação dos fundos comunitários em Portugal, incluiu apresentações 

e debate em torno de prioridades para o próximo período de programação 2014-2020. 
Aceda aqui às comunicações. 

 

 

Relatório do Estado do Ambiente 2012: O Relatório do Estado do Ambiente 

2012 (REA 2012) encontra-se disponível para consulta ou download aqui. Trata-se de 
uma publicação que a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) produz anualmente 

sobre o estado das pressões e respostas ambientais em Portugal, integrando 30 
indicadores-chave, como sejam, por exemplo, Fenómenos meteorológicos/climáticos 

extremos, Venda de produtos fitofarmacêuticos, Balanço de nutrientes – azoto e fósforo, 
Área agrícola em modo de produção biológico, Incêndios florestais e Suscetibilidade à 

desertificação. 

 

 

 

 
 

Magazine da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural: Edição de Inverno 

2012/2013. Leia aqui. 

 

 

Rede Europeia de Avaliação para o Desenvolvimento Rural: Newsletter 

n.º 10. Leia aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural 

http://www.gpp.pt/PARCA/Relatorio_dez2012.pdf
http://www.citab.utad.pt/networking/?cat=7
http://www.esa.ipb.pt/pscdrt/
http://www.observatorio.pt/destaque.php?lang=0&id_channel=19&id_page=735
http://sniamb.apambiente.pt/docs/REA/rea2012.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-magazine/en/enrd-magazine_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B4DE1199-F20F-8239-FA8D-754182E6E95E
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Estudo sobre cooperativas agrícolas: A Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia (DG AGRI), lançou um amplo estudo 
sobre "Apoios para cooperativas Agrícolas". 

 

Objetivos específicos do estudo da UE sobre cooperativas agrícolas: 

1. Fornecer uma descrição detalhada do nível atual de desenvolvimento das cooperativas na União 
Europeia; 

2. Identificar as leis e regulamentos que permitem ou restringem o desenvolvimento cooperativo. 

3. Identificar as medidas específicas de apoio e iniciativas que provaram ser eficazes e eficientes 
para a promoção de cooperativas e outras formas de organizações de produtores do sector 
agrícola na União Europeia.  

Para mais informações ver aqui. Ler Resumo. Ler Sumário executivo (língua inglesa). 

 

 

Agricultura na UE – Informação Estatística e Económica 2012: 
Descarregar pdf aqui (17.7MB). 

 

 

Desenvolvimento Rural na UE – Informação Estatística e Económica 
2012: Descarregar pdf aqui (13MB). 

 

 

Gestão de Riscos: Manual de Mitigação de Riscos Espaciais Relevantes nas Regiões 

e Cidades Europeias é uma publicação que divulga o resultado do projeto MiSRaR 

(INTERREG IVC – FEDER), onde participaram os Municípios de Aveiro e de Mirandela, 

com o objetivo de fomentar a integração da avaliação e gestão de riscos no 
ordenamento do território e cooperar para a sua mitigação.  

 

 

 

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, 2013. 
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 na redação deste número: NERPOR/AE, Quercus, Terras Dentro, UTAD. 

  

 

 

... da União Europeia  

http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/support-farmers-coop/fulltext_en.pdf
http://www.rederural.pt/images/stories/Zira_2/dgagri_resumo_estudocoop.pdf
http://www.rederural.pt/images/stories/Zira_2/cooperativas_exec_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2012/pdf/full-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2012/full-text_en.pdf
http://www.wobook.com/WBid8eY7Mz1K
http://www.wobook.com/WBid8eY7Mz1K
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
mailto:rederuralnacional@dgadr.pt
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
http://www.rederural.pt/
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