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Inspeção obrigatória de equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 86/2010, que entrou em vigor a 15 de julho de 2010, é obrigatória a inspeção de
equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Saiba mais.
Assinatura dos Contratos: Grupos de Ação Local Desenvolvimento Local de Base Comunitária - Rurais

Decorreu ontem a sessão de assinatura dos contratos de Desenvolvimento
Local de Base Comunitária (DLBC) com os 54 GAL com projetos de
desenvolvimento local que correspondem a um financiamento de 242,2
milhões de euros pelos programas operacionais. Saiba mais.
I Encontro Nacional de Estudantes de Horticultura
O Encontro Nacional de Estudantes de Horticultura é uma reunião para
discutir a transição entre a formação académica e o desempenho
profissional na engenharia agronómica aplicada às cadeias de valor
hortícolas. Saiba mais.

Notícias da Parceria Portuguesa para o Solo
Foi editada a 3.ª Folha Informativa da Parceria Portuguesa para o Solo. Esta
Parceria pretende evidenciar a importância do solo e contribuir para o
desenvolvimento de capacidades técnico-científicas nesta temática. Leia
aqui.

Combater o desperdício alimentar para promover uma gestão eficiente dos alimentos
O ano de 2016 foi declarado pela Assembleia da República (em junho de
2015) como o Ano Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar. Saiba
mais.

2016 - Ano Internacional das Leguminosas
A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o ano de 2016 como o Ano
Internacional das Leguminosas. Esta iniciativa visa despertar as consciências
sobre o benefício das leguminosas no contexto dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, destacando o papel que desempenham na
produção alimentar sustentável e na promoção de dietas saudáveis. Saiba
mais.
Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável em debate
A Comissão Organizadora para a Consulta Pública junto da Sociedade Civil e
as Agências e Comités da ONU sediados em Portugal organizaram uma
conferência onde foi apresentado o processo de implementação da Consulta
Pública e a Aliança dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Rede
Rural Nacional esteve presente e elaborou uma nota desta Conferência.
Saiba mais.
Quinta do Arneiro: Estratégia de criação de valor através da diversificação e venda direta dos produtos
Título

Reestruturação da produção frutícola e introdução de
produção hortícola e de ervas aromáticas

Tema

Hortofrutícolas

Promotor

Ferreira de Almeida Sociedade Agrícola, Lda.

Local

Mafra; Região de Lisboa

Programa

PRODER

Medida

1.1 Inovação e Desenvolvimento empresarial

Custo total

301.834 €

Síntese

A Quinta do Arneiro, localizada em Mafra e produtora
de pera rocha, iniciou, em 2009, a produção biológica de
hortícolas e aromáticas. O projeto permitiu aumentar a
área de estufa e melhorar as infraestruturas e
equipamentos de suporte a esta produção.

Saiba mais

Vídeo
Ficha da Base RRN de Projetos Relevantes

Participação dos membros
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: CONTACTE A RRN.
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