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Cooperação LEADER/DLBC discutida em Milão 
No âmbito da Expo Milão 2015, o Ponto de Contacto da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural e a DG AGRI 
organizaram uma edição especial do Encontro das Redes Rurais Nacionais dos Estados-Membros da UE, em Milão, 
no dia 24 de setembro. Nos trabalhos trocaram-se experiências entre autoridades de gestão, redes rurais e grupos 
de ação local com o objetivo de reforçar a capacidade de apoiar e orientar os atores das iniciativas LEADR/DLBC 
(Desenvolvimento Local de Base Comunitária). 
No dia seguinte, seguiu-se a Conferência LEADER/DLBC “Fortalecer o Desenvolvimento Local através da 
Cooperação”, onde se analisaram formas de melhor apoiar a cooperação interterritorial e transnacional na UE e 
países terceiros. 
Sobre o Encontro Especial de Redes, leia a nota da participação da Rede Rural Nacional. Saiba mais no sítio da REDR. 
Sobre a Conferência LEADER/DLBC, leia a nota da participação da Rede Rural Nacional. Saiba mais no sítio da REDR.

 

 

Linha verde: 800 500 064 
 

    
 

 

Madeira: Festa da Castanha dinamiza comércio local   Iniciativas da RRN em 2007-2013 

 

  

 

Tem início no final deste mês mais uma edição da Festa da 
Castanha que se realiza na freguesia do Curral das Freiras - 
Madeira. Saiba mais. 

Notícia elaborada pelo Ponto Focal Regional da RRN - 
Madeira. 

  

Competitividade, empreendedorismo, jovens, preservação 
dos recursos, conservação da natureza, biodiversidade, 
governança, desenvolvimento local, LEADER. Conheça o que 
se fez na RRN com o apoio do Programa para a Rede Rural 
Nacional. Saiba mais. 

      

http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=Nota-ReuniaoRRN_24_09_2015_Milao2.pdf&order=name&srt=yes
https://enrd.ec.europa.eu/en/en-rd-events-and-meetings/special-edition-nrn-meeting-20150924
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2015&item=Nota-Conferencia-LEADER_25-9-2015-Milao1.pdf&order=name&srt=yes
https://enrd.ec.europa.eu/en/en-rd-events-and-meetings/leader-clld-conference-cooperation-20150925
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1725-festa-da-castanha-dinamiza-comercio-local
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projectos-da-rede
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
http://www.sra.pt/proderam/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020


Programas de intercâmbio de jovens agricultores discutidos 
em Bruxelas 

  
Experiências relevantes divulgadas nos sítios da REDR e da 
RRN 

 

  

 

Nos dias 15 e 16 de outubro, a DG AGRI promoveu uma 
conferência internacional para apresentar e debater os 
resultados preliminares do Projeto Piloto “Programa de 
Intercâmbio para Jovens Agricultores”, proposto pelo 
Parlamento Europeu e financiado pela DG- AGRI. 
Leia a notícia sobre a participação da Rede Rural Nacional.  
Saiba mais na página do evento. 

  

Um conjunto de 25 novos exemplos de boas práticas sobre 
desenvolvimento rural já se encontra disponível no sítio da 
Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR). Os 641 
casos identificados em 2007-2013 continuam online: AQUI. 
Por sua vez, a RRN continua a apostar na base de dados 
nacional sobre projetos relevantes, com 68 bons exemplos. 
Partilhe o seu caso: contacte a RRN. 

  

A Madeira apoiou a modernização da produção intensiva de pepino para abastecer o mercado regional 

Título Frescos da Horta, Lda.  

 

Tema Hortofrutícolas 

Promotor Frescos da Horta, Lda.  

Local Calheta; Região Autónoma da Madeira 

Programa PRODERAM 

Medida 1.5 Modernização das Explorações Agrícolas 

Custo 
total 

987.807 € 

Síntese 

Investimento de modernização da empresa Frescos da Horta, Lda,  localizada 
na Calheta (Região Autónoma da Madeira), permitindo dotá-la das 
infraestruturas e tecnologia necessárias para a produção intensiva, em estufa, 
de 7.000 m

2
 de pepino em hidroponia. 

Saiba 
mais 

Saiba mais na Base de dados da RRN sobre Projetos Relevantes                
(procure em: Listagem de registos/pág. 3) 

 

  

Quinta do Francês: o renascer da tradição da produção de vinhos no Algarve 

Título Patrick Agostini, Lda. - Construção de Adega  

 

Tema Vinho 

Promotor Patrick Agostini, Lda.  

Local Silves; Região do Algarve 

Programa PRODER 

Medida 1.1 Inovação e Desenvolvimento empresarial  

Custo 
total 

717.896 € 

Síntese 

Na Quinta do Francês, uma exploração com 8 hectares, localizada na 
proximidade de Odelouca (Silves) apostou-se  na produção de vinho de 
qualidade com a instalação de vinha, construção de adega e criação de 
sala de venda e provas de vinho. 

Saiba mais 

Veja o VÍDEO produzido pela RRN. 

Saiba mais na Base de dados da RRN sobre Projetos Relevantes                  
(procure em: Listagem de registos/pág. 3) 

 

http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1735-conferencia-conhecimento-para-jovens-agricultores-programas-de-intercambio-para-jovens-agricultores
http://ec.europa.eu/agriculture/events/2015-young-farmers-knowledge_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/projects-practice
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.html
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
mailto:rederuralnacional@dgadr.pt
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
https://www.youtube.com/watch?v=2B87S_cTMXQ&feature=youtu.be
http://www.rederural.pt/index.php/pt/projetos-relevantes/base-de-dados-nacional
https://www.youtube.com/watch?v=2B87S_cTMXQ&feature=youtu.be


  

 

 

 

 

Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse sobre a inovação nos territórios rurais. Envie o seu contributo, envie a sua folha 
informativa: Contactar A RRN.  

Folha Informativa da RRN – PEI-AGRI Versões on-line                Visite a RRN em:       

Edição: Rede Rural Nacional, 2015. 
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA Telef.: +351 218442200 
rederuralnacional@dgadr.pt – rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt – http://www.rederural.pt 

                                                                                                

 
 

mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
http://www.rederural.pt/index.php/pt/2014-03-13-12-15-42/folha-informativa-pei-agri
http://www.rederural.pt/
http://www.rederural.pt/
https://www.facebook.com/pages/Rede-Rural-Nacional/444105895706165
https://twitter.com/pt_rrnacional
https://www.youtube.com/channel/UC2UYxZZYcKiXx5tboWg5bvg

