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Acordo Financeiro para a Política Agrícola Comum 
O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo político sobre o quadro financeiro plurianual (QFP), questões 
relacionadas com a política agrícola comum (PAC) e pacote de reformas na reunião de concertação tripartida informal que teve 
lugar na noite de 24 de setembro. Consulte aqui. 
 

 
 

A Rede INOVAR organiza no próximo dia 11 de Outubro, no Centro de Congressos de Lisboa, um workshop onde 
evidenciará o papel de arranque na criação e dinamização de Grupos Operacionais ao nível da Parceria Europeia de 
Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícola, a grande aposta em termos de inovação do próximo 
Quadro Comunitário (2014-2020). Consulte aqui. 

 

A 3ª edição das Conferências Vida Rural com o tema “Hortofrutícolas: estratégias para a competitividade”, terá 
lugar dia 24 de outubro, na Associação Comercial de Lisboa às 14:30. A organização, a cargo da Revista Vida Rural, 
apresenta alguns casos de sucesso na produção de hortofrutícolas, considerada uma das alavancas para reduzir a 
dependência alimentar do país e fomentar as exportações. Consulte aqui. 

 
A 1ª Conferência Internacional - Tecnologia Agroalimentar e Inovação & Brokerage, promovida pelo Pólo de 
Competitividade e Tecnologia Agroalimentar realiza-se a 24 e 25 de Outubro, na TecMaia, Maia e pretende 
abordar vários temas. Consulte aqui. 
 
 
 
 Está disponível o resultado do projeto ASAS (Aldeias Sustentáveis e Ativas), da Animar, ADCMoura e  Instituto das 

Comunidades Educativas. Saiba mais. 

 
 

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.    
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Projeto PRRN: Resultados finais do ASAS 

Inovação nos setores agrícola, alimentar e vegetal 

Hortofrutícolas: estratégias para a competitividade 

Tecnologia Agroalimentar e Inovação & Brokerage 

Fonte: www.pofc.qren.pt;http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_bandeiras_de_Portugal; Projeto ASAS – Aldeias Sustentáveis e Ativas 
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