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Fonte: Projecto FUTURURAL – NERPOR/AE.

Execução PRODER atinge 6.7 milhões de investimento
A atual taxa de execução global do PRODER cifra-se nos 66%. O mês de Julho contabiliza cerca de 32.000 projetos PRODER
aprovados, um montante de investimento total aprovado em mais de 6,7 mil milhões de euros, ao qual foi atribuído um montante
de apoio PRODER de 3,9 mil milhões de euros. Saiba mais.

Taxa de emprego agrícola na UE
Quantos somos? Onde trabalhamos? Algumas das perguntas, entre outras, que a Comissão procura responder,
apresentando os dados mais recentes sobre o emprego agrícola na UE para abordar a questão-chave do número
de pessoas empregadas na agricultura e as principais características, baseando-se nos dados Eurostat. Consulte
aqui.

Conferência da OCDE sobre Política de Desenvolvimento Rural
As "Parcerias Urbana Rural: uma abordagem integrada para o desenvolvimento económico", será o tema de
debate da 9 ª Conferência da OCDE sobre Política de Desenvolvimento Rural, a ter lugar em Bolonha (Itália), de 23
a 25 de Outubro. Consulte aqui.

Análise do impacto dos programas comunitários, no «Pessoas e Lugares»
Contribuir para a análise do impacto dos programas comunitários no desenvolvimento dos territórios rurais é a tarefa
- de enorme complexidade - assumida no número de julho do jornal Pessoas e Lugares. Consulte aqui.

Projeto PRRN – FUTURURAL – "Boas Práticas e Inovação no Setor Agrícola"
Projeto promovido pelo NERPOR/AE com apoio do Programa para a RRN: Levantamento de boas práticas de inovação e
gestão a nível nacional e internacional, e manuais de BP para os setores do azeite, vinho, queijo e cortiça. Aceda aos
manuais.

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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