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Lançamento da "Terra de Culinária" A APTECE - Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia
lançou esta semana a iniciativa “Terra Culinária”, um novo desafio junto dos agentes locais. Saiba mais.

Seminário "Dieta Mediterrânica - Património Cultural e Milenar" A ANIMAR - Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Local, em parceria com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária, a Câmara Municipal de Tavira e o Instituto Superior de Agronomia, promovem este
Seminário, que inclui uma visita sobre boas práticas. Saiba mais.
Cabra Algarvia destacada na “Terra de Maio” A Cabra Algarvia, raça autóctone da região foi rainha da
“Terra de Maio”, feira que se realizou no Azinhal, Castro Marim, nos dias 9, 10 e 11 de Maio. Os
produtores estão organizados na Associação de Criadores de Caprinos da Raça Algarvia (ANCCRAL), que
tem neste momento 64 associados. Saiba mais.
Cooperação e desenvolvimento rural A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, com o
apoio da Rede Rural Nacional, vai realizar um seminário subordinado ao tema "As boas práticas de
cooperação e de desenvolvimento rural” que pretende divulgar um conjunto de boas práticas
desenvolvidas no mundo rural que possam servir como exemplo para quem deseja instalar-se ou
investir nas zonas rurais. Saiba mais.
Apoio da UE ascende a 23 milhões de euros A Comissão Europeia aprovou 20 programas para
promover os produtos agrícolas na União Europeia e nos países terceiros. A lista aprovada inclui dois
programas de Portugal relacionados com os produtos “Vinhos” e “Azeite/Azeitonas”. Saiba mais.

Projeto PRRN: Boas práticas de desenvolvimento empresarial e valorização dos produtos
agroalimentares tradicionais - UTAD, CETRAD, ISA e DRAPN. Consulte no sítio Internet da Rede Rural
Nacional, em Centro de Recursos > Produtos do PRRN > 2013.
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a sua folha informativa: CONTACTAR A RRN.
«emRede – Folha Informativa da RRN» Versões on-line

«emRede – Revista da RRN» Versões on-line

Edição: RRN, 2014. Maria Custódia Correia – Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional.
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA Telef.: +351 21844239
rederuralnacional@dgadr.pt – rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt – http://www.rederural.pt

