Caros membros,
É com muito agrado que continuamos a receber os vossos contributos para enriquecer a
folha informativa e o sítio da RRN.
Destacamos nesta folha informativa a realização, em Tomar, da próxima reunião das
Estruturas Técnicas de Animação das Redes Rurais, de todos os Estados Membros.
Maria Custódia Correia
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional

17.º Encontro das Estruturas Técnicas de Animação das Redes Rurais
Nacionais: Nos dias 14 e 15 de março de 2013, realizou-se na Suécia o 17.º Encontro
de Redes Rurais Nacionais, cujos trabalhos incidiram sobre a importância de trabalhar
em rede e o papel ativo que as redes deverão ter na programação 2014-2020, sobre a
iniciativa «Juventude» e sobre valorização de produtos locais através da comercialização
em circuitos de proximidade. Ver apresentações do encontro. O dia 14 foi dedicado ao
2.º módulo do programa piloto de formação para os técnicos das ETA.
A Rede Rural Nacional participou neste encontro e efetuou uma apresentação sobre o
18.º encontro, que será em Portugal (Tomar), a 6 e 7 de junho de 2013.

Prémio Rural Criativo – até 15 de abril de 2013: Aproxima-se o fim do período
para a formalização de candidaturas a este prémio lançado pela Rede Rural Criativa.

CLLD - Desenvolvimento Promovido pelas Comunidades Locais:

No dia
06-02-2013, realizou-se em Bruxelas o Seminário “Community-Led Local Development
(CLLD) in the ESI Funds 2014-2020”, onde foi apresentado o Guia “Common Guidance
of the European Commission' Directorates-General AGRI, EMPL, MARE and REGIO on
Community-Led Local Development in European Structural and Investment Funds”. Este
documento de orientação, elaborado por quatro direções-gerais da Comissão Europeia
(DG AGRI, EMPL, MARE e REGIO), tem por objetivo ajudar as autoridades nos EstadosMembros a criar as condições para o eficaz desenvolvimento e integração de estratégias
promovidas pelas comunidades locais nos Acordos de Parceria e respetivos programas,
além de constituir um guia para o desenvolvimento das próprias Estratégias de
Desenvolvimento Local por parte dos Grupos de Ação Local (GAL). Tendo em conta a
importância do documento, a ETA elaborou uma versão sintética e em português do
mesmo. Versão original. Resumo em PT.

... na Rede Rural Nacional

Turismo - Rede Rural Criativa na BTL: A Rede Rural Criativa esteve presente na
BTL – Feira Internacional de Turismo 2013, que se realizou na FIL, em Lisboa, entre 27
de fevereiro e 3 de março. A Rede Rural Criativa resultou do Projeto ICCER – Indústrias
Culturais e Criativas, uma iniciativa das ADL do Norte, apoiada pelo PRRN. Saiba mais
sobre a participação das ADL neste evento.

Projeto ASAS - Aldeias Sustentáveis e Ativas:

A ANIMAR – Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a Associação para o Desenvolvimento do
Concelho de Moura e o Instituto das Comunidades Educativas realizaram o 2.º Encontro
Nacional no âmbito do projeto ASAS - Aldeias Sustentáveis e Ativas, no dia 2 de
fevereiro, em Coimbra. A 2 de março, em Lisboa, realizou-se o seminário final deste
projeto, em que se apresentou a versão preliminar do «Programa Mínimo de
Revitalização de Aldeia». Este projeto tem o apoio o PRRN e incluiu outras sessões
descentralizadas no território nacional. Saiba mais.

Seminário «A Mulher e a Agricultura: fatores de diferenciação da
Região Demarcada do Douro»: Realizada a 17-03-2013, na UTAD, Vila Real, esta
iniciativa culmina um projeto promovido pela AVIDOURO no âmbito do PRRN.

Projeto "Dinâmicas e Políticas para o Desenvolvimento Rural – 20142020": A parceria, 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, promoveu mais uma
iniciativa deste projeto, apoiado pelo PRRN. Tratou-se do seminário «Governança e
desenvolvimento rural: Território, Poderes e Organizações face ao horizonte 2020», o
qual decorreu em Peniche, no passado dia 1 de março. Saber mais.

Projeto «À descoberta do mundo rural»:

No dia 26-01-2013, em S. Pedro do
Sul, realizou-se o seminário final deste projeto, sob o tema «Novas Ruralidades, novos
futuros». A 22-03-2013, na Covilhã, realizou-se uma ação de divulgação, à qual se
seguiu outra, a 26-03-2013, em Bragança. Este projeto é da responsabilidade da
ANIMAR e do Instituto das Comunidades Educativas, e tem o apoio do PRRN. Pretende
estudar boas práticas para a construção de propostas alternativas de desenvolvimento
local. Saiba mais.
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... com interesse para os territórios rurais nacionais

Workshop "Biodiversidade de Montanha": Realizado a 22 de março de 2013,
em Vila Pouca de Aguiar, este evento está integrado no projeto «Economountain Economia da biodiversidade nas serras de Vila Pouca de Aguiar» e foi promovido pela
AGUIARFLORESTA. Tratou as questões relacionadas com a valorização das atividades
agro-silvo-pastoris e da biodiversidade de montanha. O workshop teve o apoio do Fundo
EDP-Biodiversidade. A AGUIARFLORESTA é membro da RRN. Saber mais sobre o
workshop.
Colaboração: AGUIARFLORESTA - Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar.

O projeto "Economountain, economia da biodiversidade nas serras de Vila
Pouca de Aguiar", da responsabilidade da AGUIARFLORESTA e do CITAB, foi
premiado pelo Fundo EDP de Biodiversidade 2011. Este projeto-piloto visa reduzir os
riscos de incêndios florestais através de pastoreio dirigido, utilizando gado caprino.
Pretende também reforçar a ligação entre a economia local e a produção de serviços de
ecossistema, procurando evidenciar a importância das atividades agro-silvo-pastoris na
criação de valor e sustentabilidade dos territórios rurais, em particular dos de montanha.
Saber mais sobre Economountain.

Azeite - II Encontro Ibérico:

Este evento realizou-se entre 22-24 de fevereiro de
2013, em Abrantes. Inclui duas iniciativas em simultâneo: o Fórum do Azeite e o
Simpósio Técnico, e ainda dois concursos: o Concurso de Trabalhos Técnico-Científicos e
o Concurso de Vídeo Azeites da Nossa Terra. Da Comissão Organizadora do II Encontro
Ibérico do Azeite fazem parte a Câmara Municipal de Abrantes, assim como
representantes de diversos agentes governamentais e não governamentais que intervêm
na fileira do azeite em Portugal. Entre estes representantes, está incluída a Direção
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo. Consulte as apresentações
do Simpósio Técnico e demais informação aqui.
Colaboração: DRAPLVT.

...na Rede Europeia de Desenvolvimento Rural

Programa piloto de formação para os técnicos das ETA: Em 2013, a Rede
Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR) está promover e orientar um programa
piloto de formação, dirigido aos técnicos das Estruturas Técnicas de Animação (ETA) das
Redes Rurais Nacionais (RRN).
O 1.º módulo decorreu em Budapeste, a 18-19 de fevereiro de 2013, sob o tema
‘Planeamento estratégico para as RRN’. O 2.º módulo coincidiu com o 17.º Encontro de
Redes Rurais Nacionais e tratou a ‘Melhoria do processo do trabalho em rede’.
Elementos da ETA da RRN participaram nestes módulos. O 3.º módulo será em Junho,
em Portugal, enquadrado no 18.º Encontro das RRN dos 27 EM e será sobre
‘Comunicação’.

3

Medidas agroambientais e clima:

Um workshop sobre o desenho de medidas
agroambientais e clima nos programas de desenvolvimento rural 2014-2020, realizou-se
no passado dia 04-03-2013 em Bruxelas, enquadrado numa de série de atividades
preparatórias da ENRD para o novo período de programação (2014-2020). O evento
teve por base as diretrizes de programação específicas e medidas a serem preparadas
pela Comissão Europeia, bem como as conclusões do trabalho do Grupo Foco ENRD
sobre a prestação de serviços ambientais. Leia mais.

Indicadores do Desenvolvimento Rural: O Workshop sobre "Boas Práticas e os
desafios específicos na utilização de indicadores comuns de desenvolvimento rural a
nível regional" teve lugar no dia 6 e 7 de março de 2013, em Roma. Cerca de 60
participantes dos Estados-Membros, as regiões e a Comissão Europeia discutiram
durante 2 dias sobre as abordagens para melhorar a disponibilidade de dados para os
indicadores de desenvolvimento rural utilizados no desenho e avaliação dos Programas
de Desenvolvimento Rural. As apresentações deste workshop podem ser vistas aqui.

... na União Europeia

Reforma da PAC, prosseguem negociações:

O Parlamento Europeu (PE)
aprovou, a 13-03-2013, quatro propostas legislativas: pagamentos diretos aos
agricultores, organização comum de mercado (OCM única), desenvolvimento rural e
regulamento horizontal sobre o financiamento, a gestão e o acompanhamento da PAC.
Leia o Comunicado de imprensa do PE. Entretanto, o Conselho de Ministros da
Agricultura da União Europeia, de 18-19 de março 2013, chegou a um acordo político
entre os 27 Estados-membros, o qual permitirá prosseguir as negociações junto do PE.
Espera-se um acordo político entre estas instituições até ao final de junho. Leia notícia
do Conselho aqui. Leia o Comunicado do MAMAOT sobre o Conselho de Ministros da
Agricultura da União Europeia, realizado a 18 e 19 de março 2013 aqui.

Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia para 2014-2020:
Conclusões do Conselho Europeu de 7/8 de fevereiro de 2013 (acordo) aqui. Resolução
do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2013, sobre as conclusões do Conselho
Europeu de 7-8 de fevereiro (rejeição do acordo) aqui. Visite a página web do Conselho
Europeu dedicado ao Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020. Consulte o Guia Básico
para o Quadro Financeiro Plurianual.
Estrutura do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020:
1.

Crescimento inteligente e inclusivo, incluindo: coesão económica,
social e territorial;

2.

Crescimento sustentável: recursos naturais, incluindo despesas de
mercado e pagamentos diretos;

3.

Segurança e cidadania;

4.

Europa Global;

5.

Administração, incluindo a despesa administrativa;

6.

Compensações.
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6.º Fórum sobre o Futuro da Agricultura:

O Fórum anual para o Futuro da
Agricultura retornou a Bruxelas, a 05-03-2013. O objetivo destes encontros é estimular
discussões abertas sobre o futuro da agricultura europeia e mundial, e avaliar o que
deve e o que pode ser alcançado ao longo do tempo, anexando peso igual a dois
desafios: segurança alimentar e segurança ambiental. Saber mais.

Bioenergia:

A ELARD – Associação LEADER para o Desenvolvimento Rural, como
entidade parceira no projeto «Bioregiões» colaborou na organização de um workshop na
Hungria, em 22-03-2013, sobre os potenciais benefícios da bioenergia para as zonas
rurais.
Uma região a bioenergia assegura pelo menos um terço das suas necessidades em
calor e eletricidade a partir de fontes locais e sustentáveis de bioenergia, principalmente
de biomassa sólida. Fonte: Projeto «Bioregiões».

... com interesse para os territórios rurais nacionais

Regimes de qualidade:

Está aberto no prazo de três meses a contar da data de
publicação no Jornal Oficial da União Europeia, o período de oposição ao registo da
«Maçã Riscadinha de Palmela» como Denominação de Origem Protegida, sendo a área
geográfica da produção circunscrita a 2 freguesias do concelho de Montijo, 5 do
concelho de Palmela 3 do concelho de Setúbal. Ver aqui.
Colaboração: DGADR - DSPAA / DQRG.

... na União Europeia

Regimes de qualidade: Conheça a base de dados DOOR da União Europeia relativa
aos produtos registrados como DOP, IGP ou ETG, bem como nomes para os quais o
registo foi pedido. Saiba mais no sítio DGADR.
Regimes de qualidade DOP, IGP e ETG:
DOP - Denominação de Origem Protegida é uma denominação que identifica um produto:
a)

Originário de um local ou região determinados, ou, em casos excecionais, de um país;

b)

Cuja qualidade ou características se devam essencial ou exclusivamente a um meio geográfico
específico, incluindo os seus fatores naturais e humanos;

c)

Cujas fases de produção tenham todas lugar na área geográfica delimitada; e

d)

Registada na UE.

IGP - Indicação Geográfica Protegida é uma denominação que identifica um produto:
a)

Originário de um local ou região determinados, ou de um país;

b)

Que possua determinada qualidade, reputação ou outras características que possam ser
essencialmente atribuídas à sua origem geográfica; e

c)

Em relação ao qual pelo menos uma das fases de produção tenha lugar na área geográfica
delimitada; e

d)

Registada na UE.

ETG - Especialidade Tradicional Garantida é uma denominação de utilizada para fazer referência a

um determinado produto ou género alimentício que:
a)

Resulta de um modo de produção, transformação ou composição tradicional;

b)

Seja produzido a partir de matérias- primas ou ingredientes utilizados tradicionalmente.

Fonte: DG AGRI, Comissão Europeia. Saiba mais: Reg. (UE) n.º 1151/2012, de 21-11-2012.
Colaboração: DGADR - DSPAA / DQRG.
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Zonas Rurais em Transição - IAMO Forum 2013: O Instituto IAMO - Instituto
Leibniz de Desenvolvimento Agrícola na Europa Central e de Leste, em colaboração com
o Instituto Thünen de Estudos Rurais, organizam em 19-21 de junho de 2013, na
Alemanha, este fórum dedicado ao tema: "Zonas Rurais em Transição: Serviços de
Interesse Geral, Empreendedorismo e Qualidade de Vida". Serão debatidas questões
como o despovoamento, a falta de atratividade económica, a degradação dos serviços, o
aumento da pobreza que se observa nas zonas rurais de economias de transição do
leste europeu, das antigas repúblicas soviéticas e da Ásia. Saiba mais.

...da Rede Rural Nacional

Seminário “Avaliação das externalidades do regadio em Portugal”:
Encontram-se disponíveis aqui as apresentações dos oradores deste seminário, que se
realizou no dia 13-03-2013, com o apoio PRRN.

...nacionais

Alqueva:

A Resolução da Assembleia da República n.º 26/2013 recomenda ao
Governo a elaboração de um plano estratégico para a zona de influência do
empreendimento de fins múltiplos de Alqueva e um conjunto de outras medidas
tendentes ao correto aproveitamento do mesmo.

Cortiça:

Relatório Final “Análise do sector e da fileira da cortiça em Portugal”,
Autoridade da Concorrência [pdf]. Este Relatório pretende caracterizar o funcionamento
da fileira da cortiça em Portugal, desde a extração da matéria-prima até à
comercialização dos vários produtos transformados, bem como a atual regulamentação
da fileira, apresentando um conjunto de recomendações que têm como objetivo
promover um funcionamento mais eficiente dos vários estádios da fileira, mediante a
redução de certas assimetrias de informação existentes entre operadores, a dinamização
de uma bolsa de transacções de matéria prima, e a eventual revisão de diversa
legislação sobre o setor.

...na Rede Europeia de Desenvolvimento Rural

Notícias Rur@is:

Boletim mensal sobre o que acontece na Rede Europeia de
Desenvolvimento Rural. Fevereiro 2013.

6

... da União Europeia

Produtos com indicação geográfica: Estudo da Comissão Europeia sobre o valor
do sistema comunitário de proteção do nome dos produtos agroalimentares, incluindo
os vinhos e bebidas espirituosas. Leia notícia na revista Vida Rural. Descarregue o
estudo. Leia a nota de imprensa.

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: AGUIARFLORESTA; DRAPLVT ; DGADR - DSPAA / DQRG.
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