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Política Agrícola Comum da Europa: Cuidar das nossas raízes
A Comissão Europeia lançou uma campanha de comunicação que visa a sensibilização da importância da agricultura na nossa vida
quotidiana - e o papel que a Política Agrícola Comum (PAC ) desempenha no seu apoio. Sob a assinatura da novo PAC a campanha
"Cuidando das nossas raízes", será progressivamente implementada durante o período de 2013-2014 em todos os Estados-membros
da UE Consulte aqui.

Consulta pública sobre CAP “POSEI”
Foi lançada uma consulta pública sobre as medidas específicas já existentes para a agricultura nas regiões
ultraperiféricas da União Europeia, conhecido como o regime POSEI. Consulte aqui.

Relatório: Promovendo a competitividade do turismo na UE
Este documento contém o relatório final do Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) sobre o tema:
"Avaliação e Intercâmbio de Boas Práticas no Sector do Turismo para estimular o crescimento e o emprego na
UE". São apresentados 20 casos de boas práticas e de inovação, entre eles o projeto português "Alqueva Dark Sky"
e dois projetos em que Portugal é parceiro, CANTATA e TOUREG (TIC). Consulte aqui.

Dia Mundial da Alimentação: Minha Terra ressalta os circuitos curtos agroalimentares
A Minha Terra assinala a importância dos circuitos curtos agroalimentares como um canal de venda alternativo e
complementar de comercialização das produções hortofrutícolas e agropecuárias, com impacto ambiental através
da redução de consumos no transporte de produtos agrícolas. Saiba mais.

Projeto PRRN: Resultados finais do ENOTURIS
Está disponível o resultado do projeto ENOTURIS, apoiado pelo PRRN, envolveu a ADREPES, APRODER e TAGUS
que realizaram em parceria um conjunto de iniciativas ligadas ao Enoturismo na região vitivinícola de Lisboa e Vale
do Tejo – seminários, workshops e a elaboração do estudo “Públicos do Enoturismo”. 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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