PLANO DE TRABALHO
para a A.I. 3 da RRN
das ÁREAS TEMÁTICAS
 INOVAÇÃO
 LEADER
 FLORESTA
 CIRCUITOS CURTOS AGROALIMENTARES
2017 / 2018
O presente plano de atividades foi enviado às AG PDR2020 a 02/02/2017, com
conhecimento às AG PRORURAL + e AG PRODERAM2020 na mesma data
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PLANO DE ATIVIDADES
A concretização do presente Plano de Trabalho será viabilizada, pelas atividades desenvolvidas no âmbito dos
Grupos de Trabalho das Temáticas Inovação, LEADER/DLBC, Valorização da floresta – Gestão florestal e
Circuitos Curtos Agroalimentares e por candidaturas dos membros da RRN à Áreas de Intervenção 3 da RRN.
Para estas Áreas Temáticas foram identificados os seguintes temas prioritários para o trabalho em REDE:

TEMÁTICA INOVAÇÃO
1. Conhecimento atualizado das necessidades de inovação do setor agrícola e zonas rurais
2. Capitalizar informação e resultados de projetos
3. Transferir conhecimento técnico ao setor
4. Redes entre parceiros
5. Valorização da inovação / incorporação na atividade

TEMÁTICA LEADER / DLBC
1. Qualificar a intervenção técnica dos GAL para a implementação das estratégias;
2. Facilitar o estabelecimento de parcerias e a elaboração de projetos de cooperação LEADER que
contribuam para o reforço da qualidade das EDL nos territórios LEADER;
3. Facilitar a interação entre os GAL e as diferentes entidades intervenientes no desenvolvimento dos
territórios rurais;
4. Dar visibilidade à abordagem LEADER, à implementação das EDL e aos projetos desenvolvidos.

TEMÁTICA VALORIZAÇÃO DA FLORESTA – GESTÃO FLORESTAL
1. Adaptação do sector aos efeitos das alterações climáticas
2. Prevenção de fogos florestais
3. Valoração dos serviços de ecossistemas produzidos pela floresta e propostas de formas de
remuneração
4. Modelos de Gestão conjunta da floresta e ordenamento e gestão da floresta participados
5. Valorização económica da floresta – sistematização de informação sobre preços e mercados

TEMÁTICA CIRCUITOS CURTOS AGROALIMENTARES
1. Aprofundar e transferir o conhecimento sobre os Circuitos Curtos Agroalimentares (CCA) (divulgação,
análise de experiências e componente técnico-científica)
2. Sistematizar, analisar e transferir conhecimento sobre enquadramento legal e medidas de apoio aos
CCA
3. Elaborar Instrumentos de apoio à criação de CCA
4. Sistematizar e transferir conhecimento sobre a aplicação do Código dos Contratos Públicos aos CCA
5. Ligação entre agentes e redes de apoio à criação e dinamização de CCA

No âmbito destas Temáticas, para a Área de Intervenção 3 da RRN no período 2016/2017, foram identificadas
as seguintes atividades:
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Áreas de
intervenção 3 da
RRN

TEMÁTICA
INOVAÇÃO

Atividades

Indicadores Comuns de
Realização e específicos

 Desenvolvimento de indicadores e instrumentos de
recolha/análise de dados - Monitorizar e avaliar o impacto
de políticas de apoio à inovação, no âmbito da prioridade
transversal 1 do DR
 Identificação, análise e divulgação de Boas Práticas de
IC.8 - N.º de estudos,
experiências inovadoras e monitorização dos resultados dos
Grupos Operacionais - sua contribuição para cada uma das projetos e iniciativas
relevantes analisados e
prioridades do DR

Metas
2016/2017

IC.8 – 6

divulgados

TEMÁTICA
LEADER /
DLBC

 Elaboração de documento metodológico orientador para a
operacionalização do sistema de monitorização e avaliação
das EDL;
 Identificação, sistematização e divulgação de legislação e
outra informação de apoio à implementação das EDL para
promover o desenvolvimento económico e social das zonas
rurais, prioridade 6 do DR.
 Identificação, análise e divulgação de Boas Práticas e
experiências inovadoras no âmbito das DLBC e da
cooperação LEADER que contribuem para a monitorização
da implementação da Prioridade 6 a) e 6 b) do D R
 Sistematização, análise e divulgação dos resultados da
implementação das EDL para melhorar a aplicação das
politicas de DR, prioridades 2, 3 e 6

IC.13 - N.º de
documentos de
resultados de
monitorização e de
avaliação divulgados
IC14 - N.º de atividades
de divulgação de
estudos/projetos e
iniciativas relevantes

IC.13 - 2

IC.14 - 12

Indicadores de Resultados

IR.7 - N.º médio de
participantes por evento

Metas 2016/2017

IR.7 – 60

IR.8 - % de participantes
que classificaram os eventos
com Bom
IR.8 - 75%
IR.13 - N.º de acessos
(tiragem/visualizações) aos
documentos produzidos no
âmbito das operações dos
membros
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IR.13 - 200

Áreas de
intervenção 3 da
RRN

TEMÁTICA
VAL. DA
FLORESTA –
GESTÃO
FLORESTAL

TEMÁTICA
CIRCUITOS
CURTOS
AGROALIM.

Atividades

Indicadores Comuns de
Realização e específicos

Metas
2016/2017

Indicadores de Resultados

Metas 2016/2017

 Monitorização do contributo das políticas públicas para as
estratégias de adaptação às alterações climáticas e
combate à desertificação no setor florestal e no âmbito da
prioridade 5 do DR.
 Identificação, tratamento, análise e divulgação de projetos
e iniciativas relevantes nas áreas da gestão florestal,
valoração dos ecossistemas, prevenção de fogos florestais e
valorização económica da floresta com vista à melhoria da
IC.8 - N.º de estudos,
aplicação das políticas de Desenvolvimento Rural
projetos e iniciativas
nomeadamente no âmbito da prioridade 5.
 Identificar, analisar e divulgar Boas Práticas e experiências
inovadoras de CCA para melhorar a organização das cadeias
alimentares, que corresponde à prioridade 3 do FEADER, e
aprofundar a integração dos produtores agrícolas nessas
cadeias
 Identificar, sistematizar, analisar e divulgar legislação e
medidas de apoio aplicáveis à comercialização de produtos
agrícolas e agroalimentares em Cadeias Curtas e Mercados
Locais para melhorar a organização das cadeias alimentares
 Elaboração de ferramentas de apoio à criação de Cadeias
Curtas e Mercados Locais, e que sirvam de exemplo, para
melhorar a aplicação das politicas de DR, no que se refere à
prioridade 3 e 6.
 Monitorização da implementação de Circuitos Curtos
Agroalimentares para melhorar o desenho das políticas de
DR e o seu contributo para as prioridades 3 e 6 do DR.
 Divulgação de informação demonstrando os benefícios da
comercialização dos produtos locais em CCA no sentido de
motivar os diferentes intervenientes a implementá-los,
como forma de cumprir a prioridade 3 do DR.

relevantes analisados e
divulgados
IC.13 - N.º de
documentos de
resultados de
monitorização e de
avaliação divulgados
IC14 - N.º de atividades
de divulgação de
estudos/projetos e
iniciativas relevantes

IC.8 – 6

IC.13 - 2

IC.14 - 12

IR.7 - N.º médio de
participantes por evento

IR.7 – 60

IR.8 - % de participantes
que classificaram os eventos
com Bom
IR.8 - 75%
IR.13 - N.º de acessos
(tiragem/visualizações) aos
documentos produzidos no
âmbito das operações dos
membros
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IR.13 - 2.000

