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Publicados diplomas sobre programas de apoio financeiro: Foram publicados diversos 

diplomas relacionados com a aplicação e gestão dos fundos para os territórios rurais: Decreto-Lei N.º 
159/2014 - Regras gerais de aplicação dos programas operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento 
rural (PDR) financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI). Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 59/2014 - Cria a Autoridade de Gestão do PDR 2020. Despacho n.º 13279-E/2014 – Atribuições da 
Autoridade de Gestão do PDR 2020, no que refere ao PRODER e ao PRRN. Despacho n.º 13279-F/2014 – 
Nomeações para a Autoridade de Gestão do PDR 2020. 

 

 
 

Alentejo tem cultura alternativa    Bolsa de Terras: Candidaturas 

 

  

  

   

Desde o ano agrícola 2013/14 os agricultores 
alentejanos passaram a dispor de mais uma cultura 
alternativa a incluir no seu sistema agrícola rotacional, 
com particular destaque para aqueles cujas 
explorações beneficiam do regadio proporcionado 
pelo empreendimento de Alqueva. Saiba mais. 

Notícia enviada pelo Ponto Focal Regional da ETA/RRN - 
DRAP Alentejo 

  

Está a terminar o prazo para apresentação de 
candidaturas, que decorre entre 28/10/2014 e 
06/11/2014. Saiba mais. 

      

Bolsa de Formadores   Candidaturas: Ações de informação PAC 

 

  

 

Foi publicado o despacho que estabelece o 
funcionamento da Bolsa de Formadores para a 
Formação Profissional Específica Sectorial. Saiba mais. 

  

A Comissão Europeia lançou um convite à 
apresentação de propostas para o apoio de ações de 
informação sobre a Política Agrícola Comum (PAC). A 
data limite é 05/01/2015. Saiba mais. 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1164-regras-gerais-de-aplicacao-dos-programas-operacionais-po
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1164-regras-gerais-de-aplicacao-dos-programas-operacionais-po
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1169-publicado-diploma-que-cria-a-autoridade-de-gestao-do-pdr-2020
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1169-publicado-diploma-que-cria-a-autoridade-de-gestao-do-pdr-2020
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1176-autoridade-de-gestao-do-pdr-2020-e-o-proder-e-o-prrn
http://www.rederural.pt/index.php/pt/noticias/79-destaques/1177-pdr-2020-nomeacao-da-gestora-gestora-adjunta-e-secretarios-tecnicos-da-autoridade-de-gestao
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1178-a-papoila-do-opio-uma-cultura-alternativa
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1174-bolsa-de-terras-candidaturas-abertas
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1175-bolsa-de-formadores-para-a-formacao-profissional-especifica-sectorial
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1173-candidaturas-para-acoes-de-informacao-no-dominio-da-pac-2015


      

Redes Rurais reúnem em Bruxelas   
Prémio internacional para empresa 
portuguesa 

 

  

 

A Rede Europeia de Desenvolvimento Rural organiza a 
primeira reunião de Redes Rurais Nacionais do 
período 2014-2020. Saiba mais. 

  

O Cantinho das Aromáticas conquistou o galardão 
máximo dos Great Taste Awards 2014 com o lote 
reserva de limonete. Saiba mais.  

      

DLBC: Ferramenta da Política de Coesão    Programa para a Rede Rural Nacional 

  

  

 

Realizou-se em Bruxelas, uma audiência pública sobre 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). 
Leia o relatório da Rede Rural Nacional. Aqui. 

  

Realizaram-se entre  23 e 24 de outubro, em Elvas, as 
Jornadas Técnicas de Plantas Aromáticas e Medicinais 
(Projeto EPAM) e, em 28 de outubro, o encontro 
“Juventude, Inovação e Desenvolvimento Rural” 
(Projeto RURANIMAR). Saiba mais sobre estas 
iniciativas: EPAM e RURANIMAR. 

«emRede – Folha Informativa da RRN»   Versões on-line    «emRede – Revista da RRN» Versões on-line  
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http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1150-novo-ponto-de-contato-da-rede-europeia-de-desenvolvimento-rural-european-network-for-rural-development-contact-point-enrd-cp
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1148-cantinho-das-aromaticas-premiado-no-great-taste-awards-2014
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1171-audiencia-publica-dlbc-como-ferramenta-da-politica-de-coesao-2014-2020-para-o-desenvolvimento-local-rural-urbano-e-periurbano
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1126-jornadas-tecnicas-de-plantas-aromaticas-e-medicinais-elvas
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1154-encontro-juventude-inovacao-e-desenvolvimento-rural
http://www.rederural.pt/index.php/pt/emrede/folha-informativa/folhas-informativas-ano-2014
http://www.rederural.pt/index.php/pt/emrede/revista-da-rrn
http://www.rederural.pt/
http://www.rederural.pt/
https://www.facebook.com/pages/Rede-Rural-Nacional/444105895706165
https://twitter.com/pt_rrnacional

