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Programa de Ação para as Zonas Vulneráveis a Nitratos de Portugal Continental
Consideram-se zonas vulneráveis a nitratos, zonas que drenam para águas poluídas ou em risco de virem a tornar-se poluídas com
nitratos, consequência, principalmente da excessiva e incorreta aplicação de azoto no solo de origem agrícola. O Programa de Ação
das Zonas Vulneráveis em Portugal Continental tem como objetivo reduzir a poluição das águas causada ou induzida por nitratos de
origem agrícola, assim como impedir a propagação desta poluição.
A proteção destas zonas vulneráveis é regulamentada pela Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto (que transpõe, para legislação
nacional, a diretiva do Conselho 91/676/CEE de 12 de dezembro, conhecida por “Diretiva Nitratos”).
A delimitação geográfica destas zonas encontra-se na Portaria nº 164/2010, de 16 de março. Saiba mais.
Notícia elaborada pelo Ponto Focal Regional de Lisboa e Vale do Tejo da Estrutura Técnica de Animação da Rede Rural Nacional.

Publicada Portaria das “pequenas quantidades”
A Portaria n.º 74/2014, de 20 de março, regulamenta as derrogações e medidas nacionais previstas nos
Regulamentos (CE) n.° 852/2004 e 853/2004, e estabelece critérios para a aplicação de flexibilidade nos
procedimentos de amostragem previstos no Regulamento (CE) n.° 2073/2005, para determinados géneros
alimentícios. Saiba mais.

Disponibilização de Terras do Estado
A Bolsa de Terras conta com o envolvimento e a colaboração de várias entidades públicas, publicitando as suas
ofertas de terras. Saiba mais.

Reunião dos membros do Alentejo da Rede Rural Nacional
Os membros do Alentejo da RRN reúnem-se no próximo dia 8 de abril. Saiba mais.

Centro de Recursos > Produtos do PRRN – ELD e Modelos da Governança no Alentejo
Consulte no Centro de Recursos do sítio Internet da Rede Rural Nacional os resultados do projeto do Programa
para a Rede Rural Nacional: Projeto PRRN AI1 Debate sobre as estratégias locais de desenvolvimento e os modelos
da governança na região Alentejo, uma parceria DRAPAL, GPP, UE, Monte-ACE.

Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse para os agentes dos territórios rurais. Envie o seu contributo,
envie a sua folha informativa: CONTACTAR A RRN.
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