
 

 

Nota 

 

“Steering group” 

dia 16 de junho, Bruxelas 

 

 

 

No dia 16 de junho decorreu a 5.ª reunião do Grupo Diretor da Redes Rurais que teve como 
objetivos: 

 

1. Informar sobre as principais atividades da REDR desde a última reunião do Steering 
Group. 

2. Discutir as atividades futuras e garantir a sua relevância para as organizações membros 
SG. 

3.  Identificar as principais questões que precisam de ser respondidas pela autoavaliação 
das redes rurais e as ações necessárias para apoiar a mesma. 

4.  Continuar a reforçar a sinergia e complementaridade entre as atividades levadas a cabo 
pelas redes rurais e a REDR. 

5.  Iniciar os preparativos para a próxima Assembleia redes rurais. 

 

A reunião iniciou-se com a apresentação de um balanço das atividades desenvolvidas pela 
REDR, PEI-AGRI e o Helpdesk da Avaliação, com a apresentação dos principais eventos. 

Aldo Longo (DGAGRI) referiu que as Boas Práticas são os pontos chave para o trabalho em 
rede. Destacou a importância de uma efetiva comunicação e disseminação de informação. 
Ao nível da Europa o maior objetivo é a transferência de informação das 3 redes (REDR, PEI 
e HDA) para as RRN e AG. 

Matthias Langemeyer (DGAGRI) salientou que as atividades em que existe maior 
participação das RNN são as centradas em “Capacity building”. 

Paul Soto (ENRD) lançou a discussão sobre quais os tópicos em que os participante mais 
gostariam de participar e contribuir. 

Realçou antes algumas mensagens chave, como: 

 

 

 

 

 

 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/5th-rural-networks-steering-group-meeting-20160616_en
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg5_capacity-building-enrd-cp_soto.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg5_capacity-building-eip-sp_ambar.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg5_capacity-building-hd_wimmer.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg5_enrd_hd_eip_activities.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg5_capacity-building-enrd-cp_soto.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jela Tvrdonova, (ENRD Evaluation Helpdesk) apresentou o Grupo de Trabalho Temático 
“Evaluation of LEADER/CLLD” o documento de apoio para a criação de orientações 
(Guidelines) sobre a avaliação do LEADER / DLBC, preparadas pelo Grupo de Trabalho 
Temático. Realizou-se trabalho em grupos onde foi solicitado que se comentasse a 
estrutura proposta do Guia. Destas discussões a principal proposta foi a de que, uma vez 
que os GAL já foram selecionadas nos vários EM, que já tiveram que elaborar as suas 
estratégias e os indicadores, então o Guia deverá centrar-se mais nas questões já 
relacionadas com a avaliação, como recolher informação. 

Os membros do Steering Group foram convidados a participar num “Sounding Board - 
Evaluation of LEADER/CLLD", para discutir e rever o draft das orientações. A representante 
da RRN propôs-se participar nessa reunião. 

Antonella Zona, da DG AGRI, abordou a questão da autoavaliação das Redes Europeia ( 
REDR e Rede PEI-AGRI), a qual deve ter como princípios: 

 Ser uma ferramenta simples para avaliar a eficácia e eficiência das atividades do 
REDR e da rede de PEI-AGRI 

 Ser diferente de avaliação 

 Servir para adaptar plano de ação das redes e continuamente melhorar as suas 
atividades. 

Algumas das questões que tinham sido propostas para autoavaliação surgem como de 
difícil recolha de informação, pelo que se formaram grupos de discussão para avaliar se 
algumas das questões anteriormente identificadas se justificam e se são mensuráveis. 

De seguida, Antonella Zona e Pacome Elouna, DG AGRI e Service Point da PEI-AGRI, 
apresentaram os possíveis temas para os próximos Focus Group da PEI-AGRI em 2017. 

Paul Soto apresentou, pelo lado da REDR, os temas que têm vindo a ser debatidos. Colocou 
depois à discussão, tendo como base os temas da seleção inicial, o seguinte: 

 

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg5_leader-evaluation_tvrdonova.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg5_leader-evaluation_tvrdonova.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg5_eip-priorities_zona-elouna_0.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg5_thematic-activities-enrd-cp_soto.pdf


 

 

1. Quais dos tópicos as entidades / organizações presentes mais gostariam de participar e 
contribuir para? 

2. Que aspetos devem ser desenvolvidos? 

3. Como podemos garantir que os resultados são tão úteis quanto possível para as 
organizações? 

4. Que outras prioridades? 

 

No final da reunião foi feita uma breve apresentação da Conferência Europeia CORK 2.0 do 
Desenvolvimento Rural. 

 

 

 

Lisboa, 18/06/2016 

 

Maria Custódia Correia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dg_WLtfvuDI
https://www.youtube.com/watch?v=Dg_WLtfvuDI

