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Reunião Informal de Ministros da Agricultura A presidência Grega irá promover a sua campanha 

“aGRidiversity” dando especial ênfase à diversidade agrícola e como esta pode ser transformada numa vantagem para a 

Europa. Saiba mais. 

 

        

Pedido único de ajudas 2014 - Prorrogação de prazo: 15 de maio 
Saiba mais. 

 

 

Ovibeja 2014  promove a inovação e a criatividade no setor 
agrícola Terminou a 4 de maio mais uma edição da Ovibeja, uma iniciativa organizada pela 

a ACOS – Agricultores do Sul e que este ano teve como lema “todo o Alentejo deste mundo”. 
Saiba mais. 

 

 

Seminário Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios 
Rurais Assinalando o Ano Internacional da Agricultura Familiar, este seminário terá lugar em 

Vila Real, a 30 de Maio de 2014. As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Saiba mais. 

 

 

Concurso Jovens Agricultores 2014 A Confederação dos Agricultores de Portugal 

organiza pela terceira vez os prémios para os melhores Jovens Agricultores de Portugal. O 
prazo para inscrições decorre até 1 de junho. Saiba mais. 

 

 

Rede Rural Nacional atualiza contactos dos membros A Rede Rural 

Nacional está a proceder à atualização dos contactos dos seus membros para facilitar a 

disseminação de informação através da rede e o acesso a conteúdos específicos. A atualização 
deve ser feita por cada membro através do preenchimento da FICHA DE CARACTERIZAÇÃO. 

 

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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