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Visite o Sítio da RRN

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

Cultivar o Futuro A iniciativa “Jornadas de Empreendedorismo Agrícola – Vamos Ajudar a Cultivar o Futuro” é promovida
pelo Jornal de Notícias e pelo Diário de Notícias, com o apoio do Millennium BCP. Arrancou a 28 de fevereiro e termina a 19 de julho
de 2014, visando mostrar e debater o que de melhor se está a fazer no setor agrícola, de norte a sul do País. Saiba mais.
Notícia elaborada pelo Ponto Focal Regional do Norte da Estrutura Técnica de Animação da Rede Rural Nacional.

Pedido Único de Ajudas - termina a 30 de abril
Está a decorrer o período de candidaturas anuais aos apoios comunitários, nomeadamente os relativos ao Regime
de Pagamento Único (RPU), Medidas agro e silvo-ambientais (ASA) e Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas
Desfavorecidas (MAZD), através do Pedido Único de Ajudas (PU). Saiba mais.
Conheça também a nota explicativa elaborada pelo IFAP e GPP relativa ao novo Regime de Pagamento Base (RPB),
e saiba mais sobre a necessidade de um novo indicador de Requisito Legal de Gestão para o ano 2014.

1º Encontro Nacional do Figo-da-Índia
Este Encontro Nacional proporcionará o contacto com o que se está a fazer em Portugal nesta cultura. Saiba mais.

Produtos do PRRN – Promover os Recursos Micológicos
Produtos do Projeto “Promover os Recursos Micológicos”: “Guia do Coletor de Cogumelos – para os cogumelos
silvestres comestíveis com interesse comercial em Portugal” e “Manual de boas práticas de colheita e consumo de
cogumelos silvestres”, outro produto deste projeto do PRRN. Estas publicações encontram-se também disponíveis
no Centro de Recursos da RRN, em “Recursos Florestais” ou “Produtos do PRRN”, ano 2013.

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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