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da RRN  

 
 

2021-2022 
 

 

 Plano de atividades homologado pelas Autoridades de Gestão dos PDR’s: 
• AG PDR 2020 → a 20 de janeiro de 2021 

• AG PRORURAL + → a 22 de janeiro de 2021 
• AG PRODERAM 2020 → a 25 de janeiro de 2021 
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PLANO DE ATIVIDADES  

O trabalho da RRN é dinamizado e desenvolvido, pelos membros da RRN e Estrutura Técnica de 

Animação (Unidade Central + Pontos Focais), de acordo com o Plano de Ação homologado em janeiro 

de 2016, através de atividades e projetos enquadrados em Planos de Atividades para um ou mais 

anos. 

O presente Plano de Atividades dá continuidade ao trabalho iniciado com os anteriores Planos e 

apresenta as ações e tipologia de atividades previstas para a Área de Intervenção 1, assim como um 

conjunto de Indicadores Comuns de Realização, e indicadores de Resultados, com as metas para 2021 

e 2022, valores acumulados.  

A recolha dos indicadores relativos às atividades desenvolvidas no âmbito da A.I. 1 é da 

responsabilidade da Unidade Central (UC) com sede em Lisboa, e dos sete Pontos Focais (PF) da RRN, 

representados nas Direções Regionais de Agricultura e Pescas do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, 

Alentejo e Algarve, e na Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural dos Açores e 

Madeira. 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA REDE RURAL NACIONAL 

Objetivo 1 Dinamizar o trabalho em rede 

Objetivo 2 Apoio à abordagem LEADER / DLBC e à Inovação 

Objetivo 3 Promover a partilha e divulgação de informação 

 

 

Para a concretização dos objetivos operacionais acima enunciados propõe-se desenvolver as 

seguintes atividades, que devem estar enquadradas, preferencialmente nas Áreas Temáticas 

prioritárias e integradas em Planos de Trabalho. 
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Indicadores Comuns de Realização
Metas 

2021/2022

Metas PF

2021/2022
Indicadores de Resultados

Metas 

2021/2022

Reuniões da ETA: UC e PF
Planificar atividades. Partilha de informação e 

conhecimento.
UC ETA IC.1 - Nº de reuniões  da  ETA 10 3 (PFALG)

IR1. N.º de Membros da Rede 

que são beneficiários de 

operações da Rede / GO

190

Organização de ações de capacitação para os 

elementos da ETA

Identificar necessidades e capacitar os 

elementos da ETA.
UC ETA IC.3 - Nº de ações  de capaci tação 1

IR.4 - Percentagem de 

operações que a ETA 

acompanhou

75%

Dinamização da constituição de GTT, acompanhamento 

das suas atividades 

Elaborar Planos de Trabalho,identificando as 

atividades prioritárias para cada Área Temática

UCETA + 

Participação do 

Ponto Focal  

Alentejo

IC. 4.1 - N.º de GTT consti tuídos  2019-

2020
1

Participação nos órgãos de Governação das Redes e 

em atividades da REDR e da PEI AGRI

REDR+EIP-AGRI+ 

ETA (UC+PF)

IC.5 - Nº de atividades  da  REDR e da  

PEI-AGRI nas  quais  a  RRN participou
12 1 (PFALG)

Participação nos Grupos de Trabalho Temáticos da 

REDR

REDR + ETA 

(UC+PF)

IC. 4.2 - N.º de áreas  temáticas  

trabalhadas
4

Organização de eventos

Divulgar atividades da RRN, promover a 

discussão e reflexão sobre diversas temáticas 

relevantes para o DR, inovação, LEADER/DLBC, 

cooperação, Feiras.

ETA (UC+PF)
IC.6.1 - Nº de eventos  (organizados  

pela  ETA sem cooperação)
10

2 (PFAL), 1 

(PFALG), 5 

(PFC), 9 (PFLVT)

IR.7 - N.º médio de 

participantes por evento 

(sem cooperação)

70

Promoção de Roteiros Temáticos

Partilhar informação e conhecimento. 

Identificar boas práticas/exemplos/projetos e 

metodologias de trabalho.

ETA (UC+PF)
IC.6.2 - N.º de vis i tas  de 

estudo/intercâmbios  
6 2 (PFLVT)

IR.8 - % de participantes que 

classificaram os eventos 

com Bom

65%

IC.7.1 - Nº de reuniões  com 

stakeholders  
30

IC.7.2 Nº de consultas  aos  

membros/stakeholders  
6

Atualização da base de dados dos projetos relevantes

Divulgar casos/projetos de sucesso/iniciativas 

relevantes / inovadores e/ou de boas práticas 

nacionais.

ETA (UC+PF)
IC. 8.1 - N.º de projetos  relevantes  

anal isados
6 4 (PFAL)

Participação em eventos e atividades organizadas 

pelos membros da RRN e outros

Partilhar informação e conhecimento. 

Identificar boas práticas / exemplos / projetos e 

metodologias de trabalho.

ETA (UC+PF)

IC.12 - Nº de atividades  e eventos  

nacionais  organizados  pelos  

membros  da  RRN e outros , nos  

quais  a  RRN participa

30
3 (PFAL), 5 

(PFALG)

Acompanhamento dos projetos aprovados na RRN/GO

Acompanhar / divulgar os projetos aprovados, 

no âmbito da RRN, ao nível das suas atividades, 

resultados e produtos.

ETA (UC+PF)

IC. 11 - Nº de 

atividades/eventos/projetos  (…) 

acompanhados  pela  ETA

100

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS
ATIVIDADES OBJETIVOS

PARCEIROS / 

PROMOTORES

1 – Dinamizar 

o trabalho em 

rede

Elaboração do plano de atividades e plano de 

comunicação 

Identificar as atividades desenvolvidas, metas 

alcançadas e efetuar balanço do trabalho da ETA
ETA (UC+PF)

PLANO DE ATIVIDADES DA EQUIPA RRN - 2021/2022

1 (PFAL), 2 

(PFALG)
20

Realização de reuniões com os stakeholders
Criar redes de trabalho, identificar atividades 

conjuntas, partilhar informação.
ETA (UC+PF)

INDICADORES COMUNS DE REALIZAÇÃO (IC)

IC.2 - Nº de documentos/relatórios  

produzidos

INDICADORES DE RESULTADOS (IR)

Partilhar informação e conhecimento. 

Identificar boas práticas / exemplos / projetos e 

metodologias de trabalho.

IR.2 - N.º de 

atividades/produtos 

surgidas no âmbito do plano 

de atividades dos GTT

16
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Indicadores Comuns de Realização
Metas

2021/2022

Metas PF

2021/2022
Indicadores de Resultados

Metas

2019

Promoção das Temáticas:

> Inovação

Elaborar planos de trabalho. 

Acompanhar e divulgar as atividades e 

resultados dos GO

Acompanhar as atividades e elaboração das 

agendas dos Centros de Competências

IR.3 - % de GO com 

atividades / iniciativas 

registadas na base de dados

100%

Divulgar atividades / iniciativas e projetos de inovação
Promover atividades de transferência de 

resultados e conhecimento

IR.7.1 - N.º médio de 

participantes por evento 
50

> LEADER

Participação na organização de visitas de 

estudo/intercâmbios entre GAL nacionais e 

estrangeiros

Partilhar informação e conhecimento. 

Identificar boas práticas / exemplos / projetos e 

metodologias de trabalho.

UCETA

Apoio às atividades de monitorização e avaliação
Promover a capacitação dos GAL relativamente à 

avaliação das suas EDL.
UCETA

IR.7.1 - N.º médio de 

participantes por evento 

(sem cooperação)

50

Divulgação de todas as ofertas de cooperação Leader
Promover a constituição de parcerias para 

cooperação transnacional.
UC ETA

IR.5 - Percentagem de ofertas 

de cooperação divulgadas 

pela RRN aos GAL

100%

Divulgação de estudos, projetos e iniciativas 

relevantes a nível nacional / Europa

Divulgar casos/projetos de sucesso/iniciativas 

relevantes / inovadores e/ou de boas práticas 

nacionais.

UC ETA
IC. 8.2 - N.º de estudos , projetos  e 

iniciativas  relevantes  divulgados
25

2 (PFALG), 6 

(PFC), 2 

(PFLVT)

IR.10 - N.º de acessos ao 

Centro de Recursos 

(visualizações)

2000

Produção editorial e impressão da revista da RRN

Aprofundar conhecimentos, desenvolver o debate 

e a troca de ideias e de práticas, integrar os 

resultados do trabalho desenvolvido no âmbito 

das atividades da RRN e dos GTT e divulgar 
Produção e edição de material informativo/técnico 

(vídeos, guias)

Divulgar casos/projetos de sucesso/iniciativas 

relevantes / inovadores e/ou de boas práticas, 

facultar documentos técnicos de apoio. 

IC.9 - N.º de notícias  divulgadas  no 

s i te da  RRN
1200

50 (PFAL), 

6 (PFALG), 

25 (PFLVT)

IR.9.1 - N.º de visitas ao site 25000

IC.16 - N.º de posts  na  página  

Facebook da  RRN
1300

IR. 9.2 - N.º de acessos às 

diferentes páginas 

(visualizações)

95000

IC.17 - N.º de videos  introduzidos  no 

canal  Youtube da RRN
20

IR.11 - N.º de subscritores a 

quem foi enviada a FI
6000

IC. 18 - N.º de tweets  na  página  

Twitter da  RRN
2000

IR.12 - N.º de acessos à Base 

de Dados de projetos
500

IR.14 - N.º de visualizações 

no canal Youtube da RRN
25000

IR.15 - N.º de seguidores da 

página Twitter da RRN
300

IR.16 - N.º de gostos da 

página Facebook da RRN
1500

IR 7.2 - n.º médio de 

participantes por evento com 

foco na cooperação

40

5 (PFAL), 5 

(PFLVT)

IC. 10 - N.º de publ icações  

(revis ta/fi lme/Folha 

Informativa/Doc. técnicos)

30

INDICADORES DE RESULTADOS (IR)

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS
ATIVIDADES OBJETIVOS

PARCEIROS / 

PROMOTORES

INDICADORES COMUNS DE REALIZAÇÃO (IC)

3- Promover a 

partilha e 

divulgação de 

informação

2 -  Apoio à 

abordagem 

LEADER /DLBC  

e à Inovação

UCETA + 

Participação do 

Ponto Focal 

Alentejo

Gestão de ferramentas de comunicação: facebook, 

twitter, sítio internet, Centro de Recursos, Folha 

Informativa da RRN e da Inovação

Atualizar diariamente com informação de 

interesse para os agentes do desenvolvimento 

rural 

Disponibilizar estudos, relatórios, apresentações 

e outros documentos de interesse para os 

agentes do desenvolvimento rural e público em 

geral.

ETA (UC+PF)

UCETA

50
IC.9 - N.º de notícias  / atividades  

divulgadas  no s i te da  Inovação

IC 6.3 - N.º de eventos  com foco na  

cooperação
1
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Foram já identificadas as atividades a seguir enunciadas enquadradas nos seguintes Objetivos Operacionais e  
Tipologias de Atividades: 

 

1 - Dinamização do Trabalho em Rede 

Tipologia de Atividades: Organização de Eventos 

• Organização de eventos regionais de dinamização da Rede: Realização de uma exposição sobre Serviços 
Regionais; Seminário/Workshop/Webinar (DRAPAL) 

• Organização de sessões de acompanhamento dos projetos do PRODERAM +, junto dos beneficiários 
(PRODERAM 2020) 

• Organização de 3 Workshops/Webinars, 1 por delegação, sobre as temáticas da Agenda da Inovação, onde 
serão abordados os seguintes temas: regimes de qualidade; economia circular; circuitos curtos; alterações 
climáticas; dieta mediterrânica e Ações de promoção e campanhas de informação sobre o sector da 
produção biológica e da promoção agroalimentar (DRAPLVT) 

• Organização de Roteiros Temáticos: visita de agricultores de Torres Vedras (Oeste) a Pegões â PORVIDE,  
cujo tema será a vinha; visita de agricultores de Mação a Mafra cujo tema será o limoeiro (DRAPLVT) 

• No âmbito do Projeto “Territorial Med”, realização do Encontro/Workshop “Valorização dos Recursos do 
Mediterrâneo e da Rota da Dieta Mediterrânica"; realização de 4 Sessões/Encontros/Workshops sobre a 
DM para públicos específicos; realização do Encontro Final de Divulgação dos Resultados do Projeto 
(DRAPLVT) 

• Organização de um ciclo de Webinars/Workshops sob o tema “O Futuro da Agricultura na Região Centro 
de Portugal – Semear hoje para colher no futuro”: (DRAPC) 
Webinar/Workshop 1 – Bioeconomia e agricultura. Que possibilidades para a Região Centro? 
Webinar/Workshop 2 – Inovação e tradição – Desafios para o futuro dos produtos tradicionais de 
qualidade 
Webinar/Workshop 3 – Os setores de ponta da agricultura da região centro 
Webinar/Workshop 4 – O papel da agricultura nos efeitos de mitigação das alterações climáticas – Que 
caminhos? 
Webinar/Workshop 5 – O futuro da agricultura na Região Centro de Portugal – Conclusões 

• Organização de eventos sobre inovação (UCETA + PF’s) 
• Realização de Iniciativas enquadradas em temáticas dos Grupos de Trabalho da RRN e da Agenda de 

Inovação “Terra Futura” (UCETA+PF’s); 

• Testar a constituição de rede de explorações de demonstração (UCETA+PF’s) 

• Produção de manuais técnicos dirigidos a questões essenciais para o desenvolvimento rural  sustentável 
(UCETA) 

• Acompanhamento dos projetos apoiados pela Rede Rural Nacional: Divulgação de atividades / produtos / 
resultados dos projetos das parcerias 
 

Tipologia de Atividades: Participação em eventos e atividades organizadas pelos membros da RRN e outros e  
pela ENRD e EIP-AGRI 

• Participação ativa no projeto “Rede de Produtores Locais do Algarve (RPLA)” - Projeto para a região 
algarvia, com o objetivo de valorizar a proximidade na produção (Circuitos Curtos Agroalimentares) e o de 
promover uma melhor gestão dos recursos naturais, atendendo à importânci a crescente da 
sustentabilidade (DRAPALG) 
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• Participação ativa no projeto “GrowLIFE” (2021-2026; decisão da candidatura: abril 2021) - Promoção de 
sistemas alimentares sustentáveis para a redução da pegada carbónica, em parceria com Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (coordenação) / Turismo de Portugal (3 Escolas de Hotelaria e Turismo 
do Algarve (DRAPALG) 

• Participação ativa no projeto “Rotas da Caravana AgroEcológica”, que inclui a visitação de explorações 
agropecuárias da região com o objetivo de fortalecer redes e comunidades Agroecológicas e co-construir 
políticas públicas de apoio à Agroecologia (DRAPALG) 

• Participação ativa no projeto “Matadouros Móveis” (DRAPALG)  
• Plano de Ação para a Salvaguarda da Raça Bovina Algarvia. Projeto em parceria DGAV, EZN, ASCAL, FMVL, 

CIBIO (DRAPALG) 

• Participação nas seguintes Feiras: Olivomoura; Feira Nacional do Regadio (Ferreira do Alentejo) e Feira do 
Montado (Portel) (DRAPAL) 
 

Tipologia de Atividades: Participação nas Temáticas da REDR e EIP-AGRI 

• "Smart Villages" 

• "Long Term Rural Vision" 

• “The European Green Deal and Rural Areas” 
• “Rural Bioeconomy” 

• “Common Agricultural Policy” 

• “Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)” 
• “Soil health and food” 

• “Innovation in Agriculture and Forestry” 

• Participação e colaboração nas atividades promovidas pela REDR e PEI-AGRI (UCETA) 
 

Tipologia de Atividades: Participação nos Órgãos de Governação das Redes Rurais geridos pela DG AGRI 

• Assembleia das Redes 

• Grupos Diretor “Steering Group” 

• Subgrupo LEADER  
• Subgrupo da Inovação  

• Reunião das Redes Rurais Nacionais “NRN Meeting”  
 

2 – Apoio à abordagem LEADER /DLBC e à Inovação 

Tipologia de Atividades: Apoio à abordagem LEADER 

• Apoio à cooperação LEADER- Divulgação das ofertas de cooperação de GAL de outros Estados Membros, 
junto dos GAL portugueses; 

• Colaboração na organização de visitas de estudo, de grupos estrangeiros a Portugal 
 

Tipologia de Atividades: Inovação 

• Dinamização do GT Inovação/AKIS nacional e implementação do seu plano de atividades (UCETA) 
• Acompanhamento dos projetos GO: Divulgação de atividades / produtos / resultados dos Grupos 

Operacionais (UCETA) 
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• Acompanhamento dos projetos Centros de Competências: Divulgação de atividades / produtos / 
resultados dos Centros de Competências  

 

3 – Promover a Partilha e Divulgação de Informação 

 Tipologia de Atividades: Gestão de ferramentas de comunicação: 

• Atualização da página da Inovação com informação sobre projetos Inovadores (GO, LIFE, H2020, Interreg, 
PO’s nacionais,…), notícias, folhas informativas e projetos inovadores (UCETA) 

• Alimentação do site da RRN com notícias e atualização da Base de Dados de projetos relevantes (nacional 
e internacional) (UCETA e DRAPs) 

• Contributos para a Revista da RRN,” Em Rede” (DRAPC, DRAPLVT) 

• Contributos para a Revista do Centro de Competências da DM (DRAPLVT) 

• Atualização da página da RRN com notícias e projetos inovadores (UCETA + DRAPs) 
• Potenciar o website “Inovação na Agricultura” como o Portal da Inovação do MAFDR, de acordo com o 

previsto no trabalho que vem sendo desenvolvimento no âmbito da preparação da Agenda de Inovação do 
MAFDR; 

Tipologia de Atividades: Produção e edição de material informativo / técnico (Publicações/vídeos/ guias): 

• Produção de Publicações Temáticas (UCETA e DRAPs) 
• Produção da Revista emRede (UCETA e DRAPs) 

• Produção de vídeos temáticos (1 por sub-região) (DRAPAL) 

• Produção de folheto/brochura (DRAPAL) 
• Participação na edição de um vídeo sobre Dieta Mediterrânica (DRAPALG)  

• Produção o de folhetos e de material publicitário sobre a DM (DRAPLVT) 

• Realização de 3 vídeos sobre projetos relevantes (DRAPLVT) 

• Realização de 1 vídeo no âmbito da Dieta Mediterrânica (DRAPLVT) 
• Divulgação de projetos e iniciativas apoiadas pelo PDR2020, demonstrativas da boa aplicação dos  fundos 

públicos e comunitários (UCETA e DRAPs) 

 

Outras informações:  
No âmbito do Centro de Competências para a Dieta Mediterrânica, o Ponto Focal de LVT prevê dar 
continuidade ao trabalho iniciado em 2020. Assim, pretende dar continuidade ao processo - juntamente com as 
principais instituições e entidades representantes da região e com responsabilidade na Salvaguarda da DM - de 
constituição de um Conselho Regional, que terá como atribuições a coordenação, promoção, articulação e 
monitorização de um Plano de Ação para a Salvaguarda da DM que vier a ser definido para a região LVT. 

 
 

 

 


