Subscreva esta Folha Informativa

Visite o Sítio da RRN

Insira o seu endereço-eletrónico
Caso não pretenda continuar a receber a «emRede», siga o link.

Fonte: www.ruralimages.eu

Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020
Versão para consulta sobre o futuro Programa de Desenvolvimento Rural do Continente para 2014-2020 apresentada num
seminário realizado a 30-10-2013, sobre a implementação da Política de Desenvolvimento Rural no contexto da Reforma da PAC e
do Acordo de Parceria dos Fundos Estruturais. Saiba mais.

INIAV – Parcerias para a investigação e inovação
No âmbito da Programação para o Desenvolvimento Rural 2014-2020, realizar-se-á a 7 de novembro de 2013, em
Oeiras, a apresentação de um conjunto de Grupos Operacionais em diferentes áreas temáticas. Consulte aqui.

Regadio e estratégia europa 2020
Em Coruche debate-se as necessidades dos regantes, a modernização e reabilitação de regadios e as as práticas de
gestão eficiente, uma iniciativa da FENAREG prevista para 13 de novembro. Consulte aqui.

Ajudas diretas desligadas da produção
Cerca de 94% das ajudas diretas à agricultura estão desligadas da produção, segundo o relatório da CE. Consulte
aqui.

Fiscalidade Agrícola
Projeto PRRN / CONFAGRI dá origem a documento sobre Fiscalidade Agrícola. As obrigações declarativas, fiscais e
contributivas de quem desempenha atividades agrícolas. Saiba mais.

Projeto PRRN: Douro, a mulher e a agricultura - AVIDOURO
Pensar a mulher e a agricultura e fatores de diferenciação na Região Demarcada do Douro. 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.

«emRede – Folha Informativa da RRN» Versões on-line
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

«emRede – Revista da RRN» Versões on-line

