Subscreva esta Folha Informativa

Visite o Sítio da RRN

Insira o seu endereço-eletrónico
Caso não pretenda continuar a receber a «emRede», siga o link.

Abertura do Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014 - Portugal - O Ministério da
Agricultura e do Mar associou-se às comemorações do Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) 2014, e efetuou o seu
lançamento oficial em Portugal. Saiba mais.

Participação da DRAP Alentejo no SISAB 2014
Tal como em anos anteriores a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo esteve presente, na tarde do
dia 17 de Fevereiro, no stand do Ministério da Agricultura e do Mar no SISAB – Salão Internacional do Setor
Alimentar e Bebidas, Lisboa. Saiba mais.

Sessão de Lançamento da Iniciativa PORTUGALclusters
Esta iniciativa conjunta tem como objetivo reunir os Pólos e Clusters portugueses numa rede de cooperação, a fim
de explorar as sinergias e projetos em áreas de interesse comum ligadas à inovação, internacionalização e
competitividade das entidades das diferentes cadeias de valor. Saiba mais.

Porque é que a Banana da Madeira sabe tão bem?
Sob este mote, a Banana da Madeira promove uma nova campanha de comunicação no âmbito do programa
europeu de divulgação do Símbolo RUP. Saiba mais.

A Península Ibérica em números – 2013
O objetivo desta publicação é fomentar o uso das estatísticas oficiais comparáveis de ambos os países e da União
Europeia Saiba mais.

Centro de Recursos > Produtos do PRRN
Consulte os resultados dos projetos do Programa para a Rede Rural Nacional no Centro de Recursos do sítio
Internet da Rede Rural Nacional: http://www.rederural.pt/index.php/pt/centro-de-recursos.

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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