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Portugal pela Floresta - Iniciativas de 2014
PORTUGAL PELA FLORESTA é um conjunto de iniciativas que vai decorrer ao longo de 2014 com o objetivo de promover e valorizar a
nossa floresta. Saiba mais.

Milho Nacional em Destaque, apoio PRRN
Ciente da relevância do momento actual para a agricultura portuguesa de regadio, a ANPROMIS vai promover no
próximo dia 12 de Fevereiro, o seu 7º Colóquio Nacional do Milho 2014, em Beja. Saiba mais.

As Tradicionais Frutas e Legumes
Da investigação à ação é a temática do seminário, com enquadramento no projeto da Fundação para a Ciência e
Tecnologia: "Aplicação de metodologias de economia experimental na avaliação da disposição a pagar dos
consumidores por variedades tradicionais de frutas e legumes", e que tem nesta atividade o culminar do seu plano
de trabalhos. Saiba mais.

Alterações climáticas: a Comissão Europeia propõe metas para 2030
Reduzir emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e utilizar mais energia produzida a partir de fontes
renováveis. A Comissão reflete também sobre o papel da agricultura, uso do solo e florestas. Saiba mais.

Partilhar o Conhecimento Agroalimentar
A SKAN, plataforma virtual apoiada pelo PRODER, tem como objetivo a partilha de conhecimentos e tecnologia
relacionados com o setor agroalimentar entre a Europa, África e América Latina. Saiba mais.

Apostar na Fileira das PAM, projeto PRRN
Visite o sítio internet www.epam.pt desenvolvido no âmbito deste Projeto da ADCMoura e da ANIMAR, e consulte
no Centro de Recursos da RRN os documentos produzidos: Brochura (22MB) e Fichas (7MB).

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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