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AGRICULTURA FAMILIAR - A consulta pública na UE, o ano internacional na
ONU e um diálogo em Bruxelas
A Comissão Europeia lançou uma consulta pública on-line relativa ao papel da agricultura familiar tendo em vista identificar os
desafios chave e as prioridades para o futuro. Saiba mais sobre a consulta. A iniciativa decorre do facto das Nações Unidas, através
da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), terem designado o ano 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar
, tendo como objetivo contribuir para melhorar o perfil da agricultura familiar, concentrando a atenção no alívio da fome e da
pobreza, garantir a segurança alimentar e melhorar os meios de subsistência, além de proteger o meio ambiente e a biodiversidade.
Neste contexto, a Direcção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia organiza uma conferência sobre
"A agricultura familiar: Um diálogo rumo a uma agricultura mais sustentável e resiliente na Europa e no mundo", a ter lugar em
Novembro em Bruxelas. Saiba mais sobre a conferência.

Circuitos Curtos Agroalimentares na revista Em Rede
Conheça estes circuitos de comercialização onde o lema é produzir e consumir localmente. A 3.ª revista da Rede
Rural Nacional explora a temática. Conheça alguns casos de sucesso. Consulte aqui.

Concursos IFAP para promoção de Produtos Agrícolas e Vinhos

Fonte: NERPOR

Encontra-se aberto o período de candidaturas a Programas de Informação e Promoção de Produtos Agrícolas no
Mercado Interno e Programas de Informação e Promoção de Produtos Agrícolas em Países Terceiros, até dia 30 de
setembro de 2013. Encontra-se também aberto o Concurso n.º 1/2014 relativo ao apoio à promoção de vinhos em
mercados de países terceiros, até dia 1 de outubro de 2013.

Projeto PRRN, a engenharia financeira na PAC
Porque o novo envelope financeiro da política agrícola comum 2014 está à porta, eis que se encontra concluído o
relatório Final do Projeto PRRN "Instrumentos de engenharia financeira na PAC pós 2013" - Parceria GPP, CAP,
CONFAGRI e Minha Terra. Consulte o Relatório final do Projeto.

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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