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Combater a Desertificação - De 29 de janeiro a 11 de março de 2014, decorre a Discussão Pública do Programa de
Ação Nacional de Combate à Desertificação (2014-2024). Durante o período de Discussão Pública, as e os interessados podem
apresentar as observações e sugestões que julgarem pertinentes acerca da proposta de Programa de Ação Nacional de Combate à
Desertificação e respetivo Relatório Ambiental. Saiba mais.

FRUTICULTURA E HORTICULTURA NA EXPOSALÃO 2014
A EXPOSALÃO promove, de 20 a 23 de fevereiro de 2014 a 3.ª edição da Frutitec/Hortitec. Aproveitando as
sinergias entre o público-alvo de ambos os eventos e as empresas expositoras, irão decorrer palestras e seminários
paralelos, que darão aos agricultores, fruticultores e horticultores a oportunidade de se atualizarem e conhecerem
outras propostas e /ou ideias para fomentar a produção. Saiba mais.

FEIRA DO QUEIJO - SEIA
SEIA retoma, este ano, a realização da Feira do Queijo, promovendo, no fim de semana (dias 1 e 2 de março) que
antecede o Carnaval, um evento dedicado à promoção do Queijo Serra da Estrela e dos produtos endógenos do
concelho. Saiba mais.

MONTADOS COM LIVRO VERDE
O Livro Verde foi produzido por um conjunto alargado de investigadores e técnicos que, a nível nacional,
trabalham sobre as diferentes componentes do Montado. Os objetivos deste Livro Verde incluem a reunião, de
uma forma simples e acessível, do conhecimento produzido em Portugal pelos investigadores que estudam o
Montado e a obtenção de um documento que promova a sensibilização do público e dos decisores, a várias escalas
de intervenção, sobre os valores e fragilidades deste sistema e os caminhos que podem ajudar à sua
sustentabilidade. Saiba mais.

RUR@L INOV NO FACEBOOK
Inovar em Meio Rural é conhecer as inovações que são desenvolvidas e implementadas por diferentes tipos de
organizações nas áreas rurais Portuguesas, por isso a página Facebook. Saiba mais.

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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