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Sumário Executivo:  

O trabalho temático na RRN (período 2014-2020) iniciou-se nos meses de junho e julho de 2016, com a realização de 
cinco Workshops regionais (Algarve, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Norte), que contaram com a participação 
de cerca de duzentos e cinquenta membros da RRN e conduziram à seleção de um conjunto de áreas temáticas para o 
trabalho da Rede.  

Uma das temáticas identificadas como prioritárias foi a “Dinamização das zonas rurais, jovens e o acesso à terra”, 
abreviadamente referida como “Dinamização das zonas rurais”. 

Os objetivos estratégicos para a temática “Dinamização das zonas rurais” são a partilha e divulgação de conhecimento 
e de boas práticas; o aprofundamento da reflexão conjunta sobre os principais problemas que provocaram o 
despovoamento dos territórios rurais e a elaboração de propostas para a sua resolução.  

Para a coordenação do trabalho a desenvolver no âmbito deste GTT, nomeadamente a elaboração do Plano de Ação, 
foi constituído um grupo de peritos que integrou representantes de entidades públicas e privadas que desenvolvem 
atividade relevante nesta temática nomeadamente autarquias, ensino superior, associações de desenvolvimento local 
e de produtores e organismos desconcentrados da administração pública.  

Composição do GTT 

Integram o presente GTT o grupo de peritos e as pessoas e entidades que participaram na reunião deste GTT que decorreu a 7 
de maio de 2018, no Fundão, e que teve 77 participantes de 52 entidades. 

 

Prioridades para o presente GTT  

Com base nos desafios identificados nos Workshops Regionais e atentas as prioridades identificadas pelo Ministério da 
Agricultura o presente Grupo de Trabalho Temático irá abordar os seguintes subtemas: 

 Dieta Mediterrânica e as Paisagens Alimentares 

 Agricultura e Produção Biológica  

 Luta contra a Desertificação 

 Jovens nos Territórios Rurais 

 Agricultura Familiar 

Plano de Ação Para o Trabalho da RRN 
 

 

As atividades identificadas, para a presente temática, constam do Plano de Ação proposto pelos membros do GTT. 
 
A concretização do Plano de Ação poderá ser viabilizada pelo trabalho desenvolvido pela ETA da RRN, pelos membros 
do GTT na sequência da atividade do mesmo, por candidaturas dos membros da RRN às Áreas de Intervenção da RRN 
ou por outro tipo de iniciativas ou promotores, recorrendo ou não a financiamento público. 

Grupo de Trabalho Temático: Dinamização dos Territórios Rurais  

Questões-chave a responder pelo GTT 
Reconhecimento e valorização dos produtos associados aos territórios (agrícolas, agroindustriais, cultura, 
gastronomia, entre outros); 
Reconhecimento e valorização da agricultura como atividade central na produção de alimentos saudáveis e na 
dinamização da economia local;  
Recolha, sistematização e divulgação de informação útil para os promotores de atividades económicas em meio rural; 
Compatibilizar os sistemas produtivos com a defesa do ambiente da biodiversidade e da paisagem. 

 
 
 

http://www.rederural.gov.pt/images/Noticias/GruposTrabalho/Grupo_Peritos_DinamizacaoTerritoriosRurais.pdf
http://www.rederural.gov.pt/images/Noticias/GruposTrabalho/ListaEntidadesParticipantes-_Reuniao_07.5.2018_GTT.DinamizacaoTerritorios.pdf


 

 

 

 

 

 
 

2 / 8 

  

Plano de Ação Para o Trabalho da RRN  – TEMÁTICA “Dinamização dos Territórios Rurais” 
 

TEMA Atividades  Tipologia de atividades no âmbito da RRN Produtos/ Resultados 
Fontes de 

Financiamento  
(se aplicável) 

Agricultura 
Familiar*  

Conhecimento da Agricultura Familiar (AF) e reconhecimento das 
suas funções económicas, sociais, e ambientais  

Sistematização e avaliação dos dados estatísticos e 
estudos realizados sobre a Agricultura Familiar. 

Avaliação e Valoração, com vista à sua divulgação, do 
contributo da AF nas dimensões económicas, sociais e 
ambientais (biodiversidade, água, solo, paisagem) 

Propor ao INE a integração de novas variáveis no 
próximo RA 2019 adaptadas à agricultura familiar 

Seminários ou workshops 

Sessões de divulgação 
RRN 
Outros 

Organização da produção, associativismo, modelos de cooperação 
e de colaboração 

Levantamento junto dos agricultores das dificuldades 
de organização 

Identificação de casos de sucesso, nacional e europeu 

Propostas de atuação 

O acompanhamento aos agricultores. 

Levantamento das causas da falência de muitos dos 
modelos organizativos da agricultura familiar e das 
dificuldades das que persistem. 

Grupos focais 

Workshops 
RRN 
Outros 

Acesso aos mercados pela AF ** 

Identificação de constrangimentos ao nível da venda 
direta, mercados tradicionais e mercados públicos 

Aproximar consumidores e produtores por via da 
constituição grupos de consumo 

Mercados e compras públicas 

Casos representativos ao nível da UE 

Workshops 

Sessões de divulgação 

---- 

*De acordo com o Comunicado do Conselho de Ministros, de 7 de junho de 2018, foi aprovado o decreto-lei que consagra o Estatuto da Pequena Agricultura Familiar. Há que aguardar a sua publicação para definir 
melhor as atividades que podem ser desenvolvidas neste âmbito. 

   ** Ver projetos do GT T - CCA para não duplicação 
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TEMA Atividades  Tipologia de atividades no âmbito da RRN Produtos/ Resultados 
Fontes de 

Financiamento  
(se aplicável) 

Agricultura Familiar  

Concretização do Estatuto da Agricultura Familiar * 

Identificação de propostas de políticas públicas que 
discriminem positivamente o agricultor familiar em 
matéria de fiscalidade, segurança social, taxas relativas 
ao exercício de atividade e política agrícola 

Revisão dos normativos legais para o exercício da 
atividade – produção, pequena transformação e 
comercialização 

Valorização da Mulher Agricultora 

Direito à Terra 

Metodologias de certificação alternativa 

Relatórios 

Sessões de Esclarecimento 

Folhetos informativos 

Metodologias Participativas 

 ----- 

Transferência de conhecimento 

Levantamento das necessidades de conhecimento 

Definição de uma estratégia  e de metodologias de 
transferência de conhecimento para a AF 

Grupos focais 

Workshops 

Relatórios e sessões de divulgação 

RRN 
Outros 

Sensibilização para consumo de produtos locais provenientes da 
AF ** 

Definição de estratégias de marketing 

Processos de concretização de Marcas “chapéu” 

Sensibilização do público em geral 

Workshops 

Seminários 

Campanhas publicitárias 

----- 

 
*De acordo com o Comunicado do Conselho de Ministros, de 7 de junho de 2018, foi aprovado o decreto-lei que consagra o Estatuto da Pequena Agricultura Familiar. Há que aguardar a sua publicação para definir 
melhor as atividades que podem ser desenvolvidas neste âmbito. 

                 ** Ver projetos do GT T - CCA para não duplicação 
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TEMA Atividades  Tipologia de atividades no âmbito da RRN Produtos/ Resultados 
Fontes de 

Financiamento  
(se aplicável) 

Agricultura Biológica  

Definir plano de comunicação para a Agricultura e Produção 
Biológica   
 
 
 
Ligação com as ações do PA _ENAB 

Identificar o público-alvo/ segmentos – alvo  

 

Definir os objetivos do plano de comunicação 

 

Desenvolver as mensagens/ conteúdos a comunicar  

 

Selecionar os canais de comunicação 

 

Avaliar os resultados 

Plano de comunicação visando o grande 
público: 

- Cidadãos em geral; 

- Consumidores; 

- Agentes económicos; 

- Jovens; 

- Agricultores; 

- Estudantes. 

S/financiamento 

Esclarecer nomeadamente o que é o 
Modo de Produção Biológico ao longo 
de toda a cadeia (produção, certificação 
e comercialização) 

PDR2020 (Operação 
2.1.4. Ações de 
informação) 
PO´s Regionais 

Promover iniciativas/campanhas de 
promoção dos produtos biológicos a 
nível local e nacional 

Promover a representação da PB em 
certames nacionais e internacionais 

COMPETE 2020 

Fomentar a articulação entre as 
explorações biológicas com atividades 
turísticas e de lazer/ identidade e 
paisagem 

PDR 2020 LEADER 
PO´s Regionais 
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TEMA Atividades  Tipologia de atividades no âmbito da RRN Produtos/ Resultados 
Fontes de 

Financiamento  
(se aplicável) 

Agricultura Biológica  

Definir plano de comunicação para a Agricultura e Produção 
Biológica   
 
Ligação com as ações do PA _ENAB 

Identificar o público-alvo/ segmentos – alvo  

Definir os objetivos do plano de comunicação 

Desenvolver as mensagens/ conteúdos a comunicar  

Selecionar os canais de comunicação 

Avaliar os resultados 

Base de Dados on-line para para reunir 
e disponibilizar toda a informação 
relativa à Produção Biológica  e Bio-
Regiões. 

Criar aplicação móvel para localização 
de unidades de 
produção/comercialização de produtos 
biológicos. 

Monitorizar os acessos. 

Grau de satisfação do utilizador através 
de: 

- questionários de satisfação; 

-caixa de sugestões 

Outros  

Definir programa de formação profissional/capacitação no âmbito 
da Produção Biológica 

Identificar o público-alvo/ segmentos – alvo  

 

Definir os objetivos do programa de formação 
profissional/capacitação 

Ações de Formação dirigidas aos 
públicos/segmentos alvo 

Requisitos, conteúdos programáticos, 
módulos a incluir 

Outros  

Promover a integração de municípios na rede de Bio-regiões 

Divulgar informação sobre sustentabilidade ambiental 
nos territórios, envolvendo a produção biológica e 
integração da comunidade local. 

Definir o conceito e princípios básicos/ 
manual das Bio-regiões  

Evento Internacional 

 Intercâmbio entre Bio-regiões  

(promover a visitação): 

-nacional; 

-internacional 

RRN  
 
 
Outros 
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TEMA Atividades  Tipologia de atividades no âmbito da RRN Produtos/ Resultados 
Fontes de 

Financiamento  
(se aplicável) 

Jovens agricultores 
e combate ao 
despovoamento 

Avaliação das políticas de instalação dos jovens agricultores (JA) * 

Recolha e tratamento de informação secundária (UG 
dos PDR; DRAPs; IFAP; associações; …) sobre a 
instalação de JA 

Grupos focais para identificação das principais 
condicionantes e fatores de sucesso na instalação de JA 

Relatório / brochura de divulgação 
 
Reuniões dos grupos focais / folheto de 
divulgação 

--- 

Avaliação da formação atual e elaboração de uma proposta de 
modelo de formação para jovens agricultores na fase de 
instalação (prévia e posterior à instalação), ao nível dos 
conteúdos, metodologias e instrumentos de aprendizagem * 

Avaliação da formação atual através da recolha de 
informação secundária, inquérito e workshop 

Exercício de benchmarking sobre soluções de formação 
para JA noutros países, e de formação e aprendizagem 
noutros setores de atividade económica em Portugal  

Construção de um novo modelo de intervenção nesta 
área e recomendações políticas 

Identificação de metodologias, instrumentos e 
temáticas para conteúdos 

 
S/financiamento:  
trabalho com a 
DGADR/ RRN 

Aconselhamento técnico, partilha e difusão do conhecimento * 

Identificação, discussão e elaboração de propostas de 
modelos de aconselhamento técnico, partilha e difusão 
do conhecimento 

Lançamento de modelos de aconselhamento técnico e 
aprendizagem 

Produção de conteúdos formativos e realização de 
ações de capacitação nas áreas da agricultura geral 
(silvicultura e ou processamento de bens agrícolas), 
empreendedorismo agrícola (plano de negócios, 
questões legais), gestão e marketing 

Reuniões de trabalho / relatório final / 
brochura / recomendações 
 
Site / vídeos / folhetos / brochura 
 
Conteúdos formativos 
 
Ações de capacitação 

------ 
 
 
Outros 

Identificação de constrangimentos e potencialidades dos 
territórios rurais mais despovoados  

Grupos focais, com os residentes locais, para 
identificação dos constrangimentos e possíveis 
soluções a nível local 

Workshops regionais para reflexão e síntese dos 
principais constrangimentos e potencialidades 

Reuniões de grupos focais 

Vídeos com testemunhos de gentes 
locais 

Workshops  

Livro branco com recomendações 

RRN 
 
Outros 

            * O MAFDR tem uma comissão de acompanhamento dos jovens agricultores (CAJA - Despacho n.º 9083/2016 do MAFDR, de 15 de julho de 2016) onde os temas assinalados estão a ser trabalhados nesta comissão 
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TEMA Atividades  Tipologia de atividades no âmbito da RRN Produtos/ Resultados 
Fontes de 

Financiamento  
(se aplicável) 

Jovens agricultores 
e combate ao 
despovoamento 

Identificar políticas de acolhimento e instalação de famílias e 
jovens ativos 

Identificação de boas práticas a nível internacional 

Realização de um workshop nacional, com produção de 
recomendações 

Vídeos e folhetos com bons exemplos 
no estrangeiro – utilizar como 
plataforma de divulgação o site da RRN 

Livro branco com recomendações 

RRN 
 
Outros 

Condições de acesso à terra 

Identificação e caracterizar  bons exemplos a nível 
nacional e internacional 

Recolha de informação e estado da arte sobre o 
mercado e acesso à terra 

Workshops locais (mesmo locais e não regionais) sobre 
dinâmicas e possibilidades de acesso à terra 

Workshops locais 
 
Livro branco sobre o mercado e o 
acesso à terra 

PDR2020 
Outros 

Redes de regiões ou de municípios  

Promover a constituição de redes 
Partilha de conhecimento – identificação de estudos de 
caso, boas práticas  
Divulgação de uniformização de critérios Workshops 

 
----- 
RRN 
Outros 

Promoção de territórios rurais inteligentes (que inclua serviços de 
acolhimento) 

Identificação de casos que estejam a decorrer em 
Portugal e de alguns exemplos no estrangeiro 

Grupos focais sobre algumas temáticas (p.e. proteção 
das povoações e populações contra os incêndios rurais; 
recolha de informação de apoio à smart agriculture; 
serviços públicos à distância) 

Workshop, incluindo os autarcas, para a definição de 
metodologias para projetos piloto. 

Plataforma online para divulgação dos 
bons exemplos, dos resultados dos 
grupos focais e das propostas de 
projetos piloto (Utilizar o site da RRN 
como plataforma de divulgação) 

RRN 
 
 
Outros 
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TEMA Atividades  Tipologia de atividades no âmbito da RRN Produtos/ Resultados 
Fontes de 

Financiamento  
(se aplicável) 

Dieta Mediterrânica 
e as Paisagens 
Alimentares 

 

Envolver os agentes dos vários setores e definição de estratégias 
para a disseminação do conceito DM para o desenvolvimento dos 
territórios  
 
 
 
Caracterizar, promover, valorizar e disseminar os valores, os 
produtos e as manifestações materiais e imateriais da DM – 
Salvaguarda da DM 

Promover debate nacional de entendimento sobre a 
DM 

Identificar as melhores práticas no âmbito da 
caracterização, promoção, valorização e divulgação da 
DM e dos seus produtos e manifestações nos 
territórios * 

Promover e valorizar os valores, produtos e 
manifestações da DM 

Sensibilização junto das comunidades 

Identificar os constrangimentos legais e 
administrativos à disseminação das melhores práticas 
no âmbito da DM com vista à sua redução/eliminação 

Disseminação das boas práticas 
passíveis de aplicação nos territórios 

Realização de ações de sensibilização 
dos produtores para a preservação e 
valorização dos produtos associados à 
DM 

Ações de promoção dos produtos da 
DM por parte dos produtores 

Workshops sobre alimentação 
mediterrânica e património 
mediterrânico 

Integração da temática “Dieta 
Mediterrânica”, associada aos produtos 
turísticos  

Sessões de divulgação da Alimentação 
Mediterrânica junto das escolas, 
famílias, profissionais e comunidades 

Agilização da implementação das 
melhores práticas no âmbito da DM 

PO’s Regionais 
 
 
 
RRN 

                * Utilizar o site da RRN como plataforma de divulgação 


