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Fonte: Estudo «As Externalidades do Regadio em Portugal», apoiado pelo PRRN.

Programa para a RRN: Taxa de execução atingiu 67%
Em ano e meio, a taxa de execução do Programa para a Rede Rural Nacional passou de 10% para 67% e globalmente o Programa já
pagou mais de 7,4 milhões de euros aos seus beneficiários, dos quais 1,7 milhões de euros só no 1º semestre deste ano. Saiba mais.

As Externalidades do Regadio em Portugal
Uma parceria constituída por um conjunto de membros da Rede Rural Nacional (FENAREG, ADL, CHARNECA e
LEADERSOR) disponibilizou a versão final deste estudo, que encerra os resultados do projeto “Desenvolvimento e
Inovação no Regadio”, apoiado pelo Programa para a Rede Rural Nacional. Saiba mais.

Compal distingue com 20 mil euros
O Centro de Frutologia Compal distinguiu os três melhores projetos da Academia 2012/2013 – da qual a Direção Geral
de Agricultura e Desenvolvimento Rural fez parte - com uma bolsa de instalação de 20 mil €. Os projetos vencedores
pertencem a Alexandre Pacheco, Sandra Fabrício e Joana Rossa. Saiba mais.

PEI Produtividade e Sustentabilidade Agrícola
O Plano Estratégico da Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícola, foi adotado
pelo Comité Diretor de Alto Nível, em 11 de julho de 2013. O plano estabelece recomendações gerais, orientações
para a PEI, em termos de criar uma cultura de inovação na agricultura europeia estabelecendo a ponte entre a ciência
e a prática. Saiba mais.

Projeto PRRN – Biodiversidade em Explorações Agrícolas
Terminou com sucesso a 2.ª fase do projeto-piloto apoiado pelo Programa para a Rede Rural Nacional (PRRN) que
avalia a adequabilidade e o impacte da implementação de medidas de incremento da biodiversidade em explorações
agrícolas do continente. 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 newsletter: CONTACTAR A RRN.
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