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1. Nota Prévia

Na sequência da transferência da coordenação da Rede Rural Nacional (RRN) para
a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, determinada pelo
Decreto-Lei n.º 69/2010, de 16 de Junho, elaborou-se um conjunto de
instrumentos de planeamento e normativos de funcionamento nos quais se
definem os princípios orientadores e o quadro de referência da intervenção da
RRN, apresentando-se agora o Plano Anual de Actividades para 2011.
Este documento, tendo em atenção as conclusões da avaliação intercalar realizada
ao Programa da RRN (PRRN) em 2010, e após incorporar os contributos
resultantes da consulta às estruturas da RRN, constitui o referencial em termos de
lógica de intervenção e princípios orientadores das actividades e do funcionamento
da RRN em 2011, integrando as linhas orientadoras para a área de informação e
comunicação, matéria transversal a toda a actividade da RRN.
A RRN como plataforma de divulgação e partilha de informação, de experiência
de conhecimento, pressupõe uma actuação que desenvolva a partilha e
cooperação em torno das acções a concretizar com o objectivo de melhorar
aplicação dos programas e medidas de política de desenvolvimento rural e
qualificação da intervenção dos agentes implicados no desenvolvimento rural.

e
a
a
a

Nesse sentido, para que a RRN cumpra plenamente a sua missão, optou-se por
clarificar nesta fase os princípios e os objectivos estratégicos que devem orientar o
funcionamento e o trabalho em rede, os quais estão subjacentes ao plano de
acção estabelecido no Programa da Rede Rural Nacional (PRRN).
O Plano Anual de Actividades (PAA) identifica as actividades e as temáticas
prioritárias que as estruturas da Rede consideram oportuno desenvolver em 2011.
Os membros da RRN executarão as actividades previstas no PAA através de
candidaturas às acções do PRRN.

1.1. Princípios da RRN

A actividade da RRN orienta-se pelos seguintes princípios:
•

O trabalho em rede baseia-se na participação activa das organizações
implicadas no desenvolvimento rural;

•

A rede deve promover a cooperação e o trabalho em parceria;
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•

As actividades da rede devem responder às necessidades e expectativas
dos seus membros;

•

As actividades da rede devem ser flexíveis e adequar-se às dinâmicas do
contexto e do trabalho dos seus membros;

•

A rede deve dar visibilidade às actividades desenvolvidas pela RRN e pelos
seus membros.

1.2. Objectivos estratégicos de intervenção da RRN

A RRN tem os seguintes objectivos estratégicos:
A.

Promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes de
desenvolvimento rural;

B.

Transferir as boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a
intervenção dos agentes de desenvolvimento rural;

C.

Melhorar a concepção
desenvolvimento rural;

D.

Promover a imagem e o potencial dos territórios rurais.

e

aplicação

das

medidas

de

política

de

1.3. Áreas de intervenção do Programa da RRN (PRRN)

O PRRN está estruturado por cinco Áreas de Intervenção (AI) que enquadram as
acções a que os membros da RRN se podem candidatar para prosseguir os
objectivos estratégicos de intervenção da rede.
AI 1: Capitalização da Experiência e do Conhecimento
AI 2: Facilitação da Cooperação
AI 3: Observação do Mundo Rural e da Implementação das Políticas de
Desenvolvimento Rural
AI 4: Facilitação do Acesso à Informação
AI 5: Funcionamento da Rede Rural
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2. Balanço da actividade da RRN desenvolvida no ano de 2010

2.1. Legislação elaborada

Na sequência da transferência da RRN para a DGADR, foram publicados os
seguintes diplomas:

Decreto-Lei n.º 69/2010,
de 16 de Junho

Altera o Decreto-Lei n.º 2/2008, de 4 de Janeiro: Introduz alterações
aos órgãos de gestão do PRRN, cria a Autoridade de Gestão do PRRN,
composta pelo Gestor do PRRN (por inerência o Director-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural) e pelo Secretariado Técnico. Cria
a estrutura da RRN (CNRR, ETA, CC, 7 AR). Altera Decreto-Lei n.º 37A/2008, de 5 de Março, relativo às regras gerais de aplicação dos PDR:
inclui PRRN.

Despacho n.º
10599/2010, de 16 de
Junho

Define condições de implementação da RRN e regras de funcionamento,
nomeadamente, constituição, competências do CC, ETA, unidade
central ETA, pontos focais regionais ETA, CNRR e AR. Define 5 áreas
funcionais da unidade central da ETA.

Despacho n.º
12416/2010, de 16 de
Junho

Institui a Autoridade de Gestão do PRRN, definindo estatuto (grupo de
projecto), funções, missão, termos e duração do mandato, objectivos,
número de elementos, encargos e cabimento orçamental. Nomeia
Secretário Técnico.

Portaria n.º 403/2010,
de 28 de Junho

Estabelece o regulamento de aplicação da Área de Intervenção n.º 5
“Funcionamento da Rede Rural”, do Programa da RRN.

Despacho n.º
11094/2010, de 29de
Junho

Altera as competências da Equipa de Promoção e Desenvolvimento dos
Territórios Rurais (EPDTR) da DGADR, que, além do Desenvolvimento
Rural, passa a incluir competências relacionadas com a RRN.

Despacho n.º
11095/2010, de 29de
Junho

Nomeia Coordenadora Nacional da RRN (CNRR).

Portaria n.º 501/2010,
de 16 de Julho

Estabelece o regulamento de aplicação do Programa da RRN.
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2.2. Áreas de Intervenção do Programa da RRN

Em 2010, foi publicado um aviso relativo a um concurso para apresentação de
candidaturas ao PRRN, no período entre 12 de Agosto e 13 de Setembro (Aviso de
Abertura n.º 01/2010). O concurso abrangeu as Áreas de Intervenção n.os 1 a 4
do PRRN, tendo sido apresentadas 275 candidaturas.
A informação relativa à actividade dos membros da RRN, desenvolvida em 2010
no âmbito da execução das candidaturas às Áreas de Intervenção 1 a 4, será
apresentada em relatório próprio da AG do Programa da RRN.
No que respeita à Área de Intervenção n.º 5, o respectivo regulamento de
aplicação (Portaria n.º 403/2010, de 28 de Junho) estabelece que as actividades
necessárias ao funcionamento da RRN são financiadas através de apresentação de
pedido de apoio ao PRRN. Assim sendo, em 2010, foram apresentadas 31
candidaturas / pedidos de apoio à AI 5, relativas as despesas de funcionamento de
2008/2009/2010 e para 2011.

Apresentação de Candidaturas (situação a 31/12/2010)

Unidade: n. º
Candidaturas

Área de Intervenção

apresentadas

AI1 - Capitalização da Experiência e do Conhecimento
AI2 – Facilitação da Cooperação

211
6

AI3 – Observação do Mundo Rural

27

AI4 – Facilitação do Acesso à Informação

31

AI5 – Funcionamento da RR e Gestão do PRRN

31

TOTAL

306

Em 2010, nos moldes definidos pela Comissão Europeia, foi efectuada a avaliação
intercalar do Programa da RRN.
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2.3. Balanço das Actividades da ETA em 2010
Neste ponto, apresenta-se o balanço das actividades desenvolvidas pela Estrutura
Técnica de Animação, no âmbito das Áreas de Intervenção 1 a 5.

2.3.1. Área de Intervenção n.º 1 (AI 1)

o

Promover a identificação, análise e a difusão de boas práticas e novos
conhecimentos que respondam às necessidades dos agentes e a criação e
gestão de uma base de dados específica para o efeito [Acção 1.2]
Actividades

Iniciativas

Identificar,
analisar
e
sistematizar experiências de
sucesso em meio rural

• Definido o sistema de identificação de projectos
de interesse para a base de dados europeia PIKSE

Indicador
(n.º)

• Criada ficha modelo de registo

•

• Projectos analisados

• 13

• Projectos em análise

• 14

• Projectos enviados para PIKSE

• 10

• Concebido modelo da base de dados

•

1

1

2.3.2. Área de Intervenção n.º 2 (AI 2)

o

Promover ideias/intenções de cooperação, facilitar o encontro entre
interessados na cooperação e divulgar boas práticas nomeadamente através
de seminários com participação dos GAL [Acção 2.4]

Actividades
Divulgar
procuras
âmbito
LEADER

Iniciativas

as
ofertas
e
de parceiros, no
da
Cooperação

• Divulgadas, via e-mail, as manifestações de
oferta/procura
de
parceiros,
nacional
e
internacional
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Indicador
(n.º)

• 213

2.3.3. Área de Intervenção n.º 3 (AI 3)

o

Constituir base de dados e produzir estudos, relatórios, análises temáticas e
territoriais sobre a evolução da situação de contexto e os efeitos das políticas
no mundo rural [Acção 3.3]
Indicador

Actividades

Iniciativas

Promover o debate sobre as
políticas no mundo rural

• Realização de um debate sobre o futuro da
Política de Desenvolvimento Rural, no contexto
da discussão sobre a PAC pós-2013, organizado
em três painéis segundo as questões em debate,
com apresentação da síntese dos contributos
enviados pelos membros da RRN e comentários
de peritos e stakeholders.

(n.º)

• 1 evento
• 250
participantes

2.3.4. Área de Intervenção n.º 4 (AI 4)

o

Criar e manter o sítio da Rede Rural e outros meios de comunicação que
venham a ser considerados adequados ao funcionamento da RR [Acção 4.2]

Actividades

Indicador

Iniciativas
• Autonomizado
o
sítio
www.rederural.pt (12/03)

Sítio Web da RRN

Web

(n.º)

da

RRN: • 10531 visitas

• Criado caderno de encargos para reformular o
sítio

• 1

• Constituída
a
equipa
desenvolvimento do sítio

• 2

responsável

pelo
• 2

• Formação dos autores de conteúdos
Desenvolver o actual sítio,
divulgando
informação
actualizada sobre a RRN e
suas actividades

Editar revista temática

Divulgada informação sobre:
• Notícias e eventos nacionais e internacionais
com interesse para o DR

• 35

• Actividades,
nacionais

• 13

eventos,

notícias

das

Redes

• Iniciada a definição do caderno de encargos para
aquisição do serviço de edição da revista
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• 1

2.3.5. Área de Intervenção n.º 5 (AI 5)

o

Animar e coordenar, a nível nacional, a actividade da Rede prevista no Plano
de Acção da RRN [Acção 5.2]

Actividades

Indicador

Iniciativas

Transferência da RRN do GPP
para a DGADR

(n.º)

Realizadas reuniões com:
o
o
o
o
o

GPP / DGADR
DGADR / IFAP
DGADR / SEFDR
DGADR / DRAP
DGADR / GPP / COM

• 13

Foram realizadas consultas escritas para alteração
do PRRN e do Plano de Acção e para a
regulamentação.

Regulamentar o
funcionamento da RRN e ETA

Elaborada, discutida e aprovada
Regulamento Interno (RI) da RRN
o

Normas e procedimentos
para admissão de Membros
da RRN

proposta

de

• 1

Aprovada em Conselho de Coordenação de
30/09/2010

Elaborada, discutida, aprovada e divulgada
proposta de critérios e procedimentos para
admissão de novos membros da RRN
o

• 2 consultas

Aprovada em Conselho de Coordenação de
30/09/2010

• 1

• 1

Reformulada a ficha de membro da RRN

de

• Elaborado Plano de Actividades da RRN 2010 –
Março de 2010

• 1

Preparação da elaboração do
Plano de Actividades para
2011

• Elaborado documento de orientação para a
elaboração do Plano de Actividades da RRN 2011
– Setembro de 2010

• 1

Criar e promover Bolsa de
Iniciativas da Rede

• Concebido o modelo de Bolsa de Iniciativas

• 1

Elaboração
do
Plano
Actividades para 2010
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1. Realizadas reuniões da ETA, (21/01; 29/01; 11/03;
29/04, 16/09 e 04/11) para:
Reunir os órgãos da
RRN

• 6

• Preparação do plano de actividades da RRN 2010;
• Apresentação e sensibilização da ETA para a realização do
debate sobre o futuro da Política de Desenvolvimento Rural;
• Debater a admissão de novos membros;
• Ponto de situação da operacionalização da ETA e do PRRN
• Consensualizar uma proposta de Regulamento Interno das
AR;
• Elaborar e debater propostas de Plano Estratégico da RRN;
• Elaborar e debater proposta de linhas orientadoras para a
área de informação e comunicação da RRN
• Metodologia de identificação das experiências de sucesso em
meio rural.
Foram preparados documentos técnicos de apoio às reuniões.
2. Realizadas reuniões com os Pontos Focais do
Continente para ponto de situação das actividades da RRN na
Região; Análise das propostas de iniciativas apresentadas no
âmbito das AR; Operacionalização dos Pontos Focais:

• 5

Alentejo – 21/06, Centro – 22/06, Norte – 27/06,
LVT – 28/06, Algarve – 06/07.
3. Realizadas reuniões do CC (11/03, 29/04 e 30/09)
para:

• 3

• Lançamento do debate sobre a PAC - pós 2013, junto dos
membros nacionais e dos responsáveis pela coordenação
das Assembleias Rurais Regionais (AR)
• Apresentação da ETA;
• Apresentação e debate da proposta de Regulamento Interno
da RRN;
• Apresentação e debate da proposta de linhas orientadoras
para a área de informação e comunicação da RRN
• Apresentação e debate da proposta de documento
orientador do Plano de Actividades de 2011.
Foram preparados documentos técnicos de apoio às reuniões.
4. Participação da ETA na reunião
Acompanhamento do PRRN (13/12).

do

Comité

de

• Preparados documentos técnicos de apoio à reunião.

• 2

5. Realizadas as Assembleias Rurais Regionais:
a. Para debate sobre a PAC – pós 2013 (entre 19 e 20/05)

• 7

b. Do Centro, LVT, Alentejo, Algarve e Madeira para:
• Aprovar os seus Regulamentos Internos;
• Apresentar linhas orientadoras para a área de informação e
comunicação da RRN
• Preparar a elaboração do Plano de Actividades para 2011;
Centro – 06/12, LVT – 06/12, Alentejo – 07/12,
Algarve – 16/12, Madeira – 20/12.
c. Preparados documentos técnicos de apoio às sessões.
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• 5 RI

• 5
contributos

Promovidas reuniões com AG PRODER para:
• Articular troca de informação sobre projectos
apoiados pelo PRODER (21/10)
• Criar sinergias e articular intervenções no
âmbito da Cooperação LEADER (26/10)
• Identificar modo e estratégia de intervenção da
RRN ao nível da assistência técnica à
Cooperação LEADER. (16/12)

Reuniões de trabalho

Estabelecer
colaboração

Protocolos

de

Financiamento

• Elaborada proposta de Protocolo de colaboração
com o PRODER, no âmbito da Cooperação
LEADER.
• Enviada à AG do PRODER para apreciação

• 1

• Apresentação de candidatura ao PRRN – AI 5,
2010 e 2011
• Apresentação de candidatura ao PRRN – AI 4

• 2

• Elaboração da proposta de orçamento 2011

o

• 3

• 1
• 1

Elaborar e implementar o plano de comunicação e publicitação da RRN
[Acção 5.3]

Actividades
Gestão
Electrónica
contactos da Rede
Nacional

Indicador

Iniciativas
dos
Rural

(n.º)

• Criação e gestão da caixa de correio electrónico
“Rede
Rural
Nacional”
e
“Secretariado”
rederuralnacional@dgadr.pt;
rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt
• Actualizações das listas de contactos
membros e das estruturas da rede.

Elaborar e desenvolver Plano
de Comunicação da RRN

dos

• Elaborada a proposta de Plano de Comunicação
da RRN
• Promovido o debate sobre o
Comunicação nos órgãos da RRN

Plano

de

• 2

• 15
actualizações

• 1

• 1

• Iniciada a operacionalização das actividades do
Plano
Elaborar o projecto de
identidade, marca e imagem
da rede rural

• Criado o caderno de encargos para aquisição de
serviços de criação do logótipo
• Realizados os procedimento de aquisição de
serviços de criação de logótipo e edição de
material estacionário
• Enviado o convite a entidades para apresentação
de propostas de logótipo e edição de material
estacionário
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• 1
• 1 pedido
parecer MF
• 3

Editar
uma
brochura
divulgação da RRN

o

de

• Delineados os conteúdos de texto
• Iniciados os procedimentos necessários para
aquisição de serviços de edição da brochura de
divulgação da RRN

Articular e coordenar com a RRE e com as Redes Nacionais dos restantes
Estados Membros [Acção 5.1]

Actividades

Indicador

Iniciativas

Reuniões de trabalho

(n.º)

• Participação em reuniões do Conselho de
Coordenação da REDR (14/04 e 08/06) –
Bruxelas

• 2

• Participação em reuniões do Subcomité LEADER
(20/05e 12/11) – Bruxelas

• 2

• Participação em 1 encontro das Redes Nacionais
dos EM, em Edimburgo, a 24/09
• Divulgados os documentos
resultantes das reuniões

Reuniões dos Grupos de
Trabalho e Focus Group

e

• Representantes nos FG, da REDR:

• 2

o

Dr. José Veiga – FG 1 “Implementação
da abordagem bottom-up do LEADER”

o

Eng.ª Ana Pires da Silva – FG 3
“Aplicação da medida de cooperação no
LEADER”

• Participação
11/11/2010

em

reunião

do

• Fornecida
informação
particularidades de Portugal
cooperação transnacional

• 1

conclusões

FG 3,

em

• 1

às
da

• 3 fichas

relativa
no âmbito

• Colaboração com os FG em todas as solicitações
de informação

• 2
questionários

• Divulgados os documentos resultantes dos FG

Divulgar informação geral e
específica de interesse, das
outras RR

• Divulgada informação
Membros e da RRE:

das

RN

o

Documentos de trabalho

o

Notícias e eventos
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dos

Estados

• 15

3. Bolsa de Iniciativas

A RRN vai disponibilizar, em 2011, no seu site uma Bolsa de Iniciativas, com o
objectivo de serem apresentadas as propostas de iniciativas que os membros da
RRN pretendem desenvolver.
A inscrição destas propostas de iniciativas na Bolsa permitirá que outros membros
possam apresentar o seu interesse em colaborar ou, em caso de projectos
idênticos ou complementares, a articulação entre os membros de forma a permitir
um trabalho conjunto, criando-se parcerias.
Só as propostas de iniciativas, às AI1 - AI2 - AI3 - AI4, inscritas na Bolsa
podem ser candidatas aos Avisos do PRRN.

4. Actividades da RRN a desenvolver no ano de 2011

O presente plano define o conjunto de actividades a desenvolver, identificando
para cada uma a respectiva tipologia de iniciativas e promotores. Sempre que a
actividade é da competência dos organismos que asseguram a coordenação e
animação da Rede Rural são identificadas as respectivas metas.
O orçamento para cada Área de Intervenção constará dos Avisos de Candidatura a
publicar.

Área de Intervenção 1 – Capitalização da Experiência e do
Conhecimento [AI 1]

Acção 1.1. Elaborar quadro de prioridades segundo áreas temáticas

Actividades
Identificar as áreas temáticas
prioritárias para 2012

Tipologia de
Iniciativas

Promotor

- Realização de reuniões dos
órgãos da RRN

Meta
6 temas
8 reuniões

DGADR, DRAP e SR
28
inquéritos

- Realização de inquéritos
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Acção 1.2. Promover a identificação, análise e a difusão de boas práticas e novos
conhecimentos que respondam às necessidades dos agentes e a criação e gestão
de uma base de dados específica para o efeito
Actividades

Promover a identificação, sistematização e
divulgação de boas práticas e novos
conhecimentos

Promover a identificação, sistematização e
divulgação de experiências de sucesso

Tipologia de Iniciativas

Promotor

- Analisar BP; produzir
informação escrita e audiovisual.
- Divulgar boas práticas e novos
conhecimentos através de:
informação escrita ou
audiovisual; seminários ou
workshops.
- Definir sistema de identificação
das experiências sucesso;
analisar as experiências de
sucesso; produzir informação
escrita e audiovisual.

Membros da RRN

- Divulgar experiências de
sucesso através de: informação
escrita ou audiovisual;
seminários/workshops.

Executar o Plano de Acção dos Grupos de
Trabalho Temáticos (GTT) (identificados na
acção 5.2)

Realizar as iniciativas previstas
no plano de acção de cada GTT

Criar e gerir uma base de dados específica
para boas práticas, novos conhecimentos e
experiências de sucesso

Criar e gerir base de dados no
âmbito do sítio da RRN

DGADR

Acção 1.3. Promover o acompanhamento da integração de boas práticas
transferidas no desempenho dos agentes de desenvolvimento rural
Actividades

Promover a transferência e a divulgação dos
resultados da aplicação de boas práticas e
novos conhecimentos

Executar o Plano de Acção dos Grupos de
Trabalho Temáticos (GTT) (identificados na
acção 5.2)

Tipologia de Iniciativas
- Produzir informação escrita ou
audiovisual. Realizar seminários
ou workshops, com visitas de
estudo associadas.
- Divulgar a transferência de
boas práticas e a aplicação de
novos conhecimentos
Realizar as iniciativas previstas
no plano de acção de cada GTT
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Promotor

Membros da RRN

Acção 1.4. Promover acções de formação para novos GAL aproveitando a
experiência e o conhecimento adquiridos no âmbito das iniciativas LEADER
Actividades

Tipologia de Iniciativas

Promover a organização de acções de
formação para os GAL

Promotor

Organizar acções de formação
para os GAL.
Membros da RRN

Executar o Plano de Acção dos Grupos de
Trabalho Temáticos (GTT) (identificados na
acção 5.2)

Realizar as iniciativas previstas
no plano de acção de cada GTT

Área de Intervenção 2 – Facilitação da Cooperação [AI 2]

Acção 2.1. Identificar os factores que têm obstado à prática da cooperação,
nomeadamente no âmbito da experiência LEADER e estabelecer o quadro de
necessidades para aumentar e melhorar a prática de cooperação

Actividades
Diagnosticar problemas na prática da
cooperação LEADER

Tipologia de Iniciativas
Promover debates através de
seminários/workshops.

Promotor
Membros da RRN

Acção 2.2. Formar técnicos e públicos alvo interessados na cooperação e
providenciar assistência técnica no âmbito da elaboração de estratégias de
cooperação

Actividades

Tipologia de Iniciativas

Promover a organização de acções de
formação para os GAL no âmbito da
cooperação LEADER

Realizar acções de
formação/oficinas/workshops no âmbito
da cooperação LEADER.

Promover a prestação de assistência
técnica à cooperação LEADER

Elaborar e divulgar documentos técnicos;
dinamizar troca de experiências através
de visitas de estudo, informação escrita
ou audiovisual, seminários / workshops.
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Promotor

Membros da RRN

Acção 2.3. Elaborar manual de boas práticas para a cooperação
Actividades
Elaborar manual de boas práticas
para a cooperação LEADER

Tipologia de Iniciativas
Editar e divulgar manual.

Promotor
DGADR

Acção 2.4. Promover ideias/intenções de cooperação, facilitar o encontro entre
interessados na cooperação e divulgar boas práticas nomeadamente através de
seminários com participação dos GAL
Actividades

Tipologia de Iniciativas

Promover o encontro de parceiros no
âmbito da cooperação LEADER

Organizar e participar em seminários /
workshops de apoio à cooperação
LEADER.

Promover a divulgação de boas
práticas de cooperação LEADER

Divulgar BP de cooperação LEADER
através de visitas de estudo, informação
escrita ou audiovisual, seminários/
workshops.

Promotor

Membros da RRN

Área de Intervenção 3 – Observação do Mundo Rural e da
Implementação das Políticas de Desenvolvimento Rural [AI 3]

Acção 3.1. Estabelecer e alimentar uma matriz de indicadores que contribua para
a identificação dos efeitos das políticas sobre o mundo rural e para facilitar o
processo de avaliação do Plano de Desenvolvimento Rural e dos Programas de
Desenvolvimento Rural

Actividades

Apoiar a avaliação do PEN e dos PDR

Tipologia de Iniciativas

Promotor

Membros da RRN
(de acordo com o
Alimentar matriz de indicadores e divulgar
n.º 3 do artigo 5.º
informação.
da Portaria n.º
501/2010, de 16/06)
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Acção 3.2. Criar grupo temático para aprofundamento metodológico no âmbito do
quadro comum de acompanhamento e avaliação, associado à tipificação e
qualidade dos indicadores e apuramento dos seus resultados

Actividades

Tipologia de Iniciativas

Executar Plano de Acção do Grupo
Temático de Avaliação (GTA)

Assegurar funcionamento do GTA;
produzir documentos de resultados.

Participar nos trabalhos da Rede
Europeia de Avaliação para o
Desenvolvimento Rural (READR) e
divulgar resultados.

Participar nos trabalhos READR; divulgar
documentos de resultados.

Promotor

Membros da RRN
(de acordo com o
n.º 3 do artigo 5.º
da Portaria n.º
501/2010, de 16/06)

Acção 3.3. Constituir base de dados e produzir estudos, relatórios, análises
temáticas e territoriais sobre a evolução da situação de contexto e os efeitos das
políticas no mundo rural

Actividades

Tipologia de Iniciativas

Promover estudos de caracterização e
de avaliação das políticas a nível
territorial, sectorial, fileiras produtivas
Realizar estudos; divulgar documentos de
ou de produtos; promover a
resultados e promover debates
divulgação dos resultados dos estudos
e debater os efeitos das políticas no
mundo rural

Promotor

Membros da RRN
(de acordo com o n.º
3 do artigo 5.º da
Portaria n.º 501/2010,
de 16/06)

Executar o Plano de Acção dos Grupos
Realizar as iniciativas previstas no plano
de Trabalho Temáticos (GTT)
de acção de cada GTT
(identificados na acção 5.2)

Acção 3.4. Produzir a informação necessária para avaliação do Plano Estratégico
Nacional de Desenvolvimento Rural

Actividades

Resolução de necessidades específicas de
informação que se colocam ao
acompanhamento e avaliação do PEN

Tipologia de Iniciativas

Produzir documentos técnicos.
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Promotor
Membros da RRN (de
acordo com o n.º 3 do
artigo 5.º da Portaria
n.º 501/2010, de
16/06)

Acção 3.5. Avaliação do Programa da Rede Rural Nacional
Para a realização da iniciativa integrada nesta Acção não é obrigatória a inscrição
na Bolsa de Iniciativas.

Actividades
Avaliação do PRRN

Tipologia de Iniciativas

Promotor

Contratar equipas de avaliação;
produzir relatórios.

AG do PRRN

Área de Intervenção 4 - Facilitação do Acesso à Informação
[AI 4]

Acção 4.1. Elaborar quadro de prioridades em matéria de informação e de canais
de comunicação

Foi elaborado o plano de comunicação da RRN, que inclui as linhas orientadoras
para a área de informação e comunicação, o qual se encontra em fase de
implementação
Acção 4.2. Criar e manter o site da Rede Rural e outros meios de comunicação
que venham a ser considerados adequados ao funcionamento da RR

Actividades

Tipologia de
Iniciativas

Reformular o sítio da RRN

Operacionalizar o novo sítio
da RRN.

Divulgar informação de actualidade
e de funcionamento da rede
através do sítio RRN e de outros
meios de comunicação

- Divulgar informação de
actualidade e funcionamento
da rede através de sítio da
RRN;
- Produção da Revista e da
Newsletter da RRN, de
encartes e artigos para
outros meios de
comunicação.

Promotor

Meta

DGADR

1

52
conteúdos
DGADR, DRAP e SR
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12

Disponibilizar no sítio um Centro de
Alimentar Centro de
Recursos de documentação técnicoRecursos on-line.
científica / Biblioteca Temática

DGADR, DRAP e SR

70
documentos

Promover a RRN e o mundo rural

DGADR, DRAP e/ou
SR em parceria com
Membros da RRN

3 feiras

Participação em feiras

Acção 4.3. Tratar conteúdos e respectiva divulgação

Actividades

Tipologia de Iniciativas

Tratar e divulgar conteúdos técnicos
Tratar de conteúdos técnicos para
através de informação escrita e
divulgação, relativos às temáticas do
audiovisual.
Desenvolvimento Rural e às actividades
Realização de eventos (Seminários e
da RRN e REDR
Workshops)
Executar o Plano de Acção dos Grupos
de Trabalho Temáticos (GTT)
(identificados na acção 5.2)

Promotor

Membros da RRN

Realizar as iniciativas previstas no
plano de acção de cada GTT

Área de Intervenção 5 – Funcionamento da Rede Rural
Nacional [AI 5]

Acção 5.1. Articular e coordenar com a RRE e com as Redes Nacionais dos
restantes Estados-Membros

Actividades

Tipologia de
Iniciativas

Promover a participação em
iniciativas promovidas pela REDR
e Redes Nacionais dos EM

Participar em reuniões,
eventos e divulgação de
resultados.

Promover a participação nos
grupos de trabalho temáticos
(GTT) da REDR ou promovidos
pelas Redes Nacionais dos EM

- Estabelecer circuito de
articulação para troca de
informação;
- Integrar GTT;
- Participar em reuniões e
divulgar resultados.

Promotor

Meta

4
participações
DGADR, DRAP e SR
2
participações
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Acção 5.2. Animar e coordenar, a nível nacional, a actividade da Rede prevista no
Plano de Acção
Actividades

Tipologia de
Iniciativas

Promotor

Promover a criação de uma Bolsa
de Iniciativas da Rede

Disponibilizar fichas de
identificação, alimentar base
de dados e assegurar circuito
de actualização.

Promover reuniões dos órgãos da
RRN: ETA, CC, AR

Organizar/participar em
reuniões; produzir documentos
de resultados.

Meta
1 bolsa

10
reuniões

Constituir os seguintes GT:

Promover a constituição de
Grupos de Trabalho Temáticos

- “Empreendedorismo Rural”
- “Comercialização da
Produção Local em Circuitos
Curtos”
- “Gestão e Valorização dos
Recursos Florestais”
Definir metodologias e plano de
acção dos GT

3
GT

DGADR,
DRAP
e SR

Traduzir o guia para a
cooperação e outros
documentos técnicos

Promover a tradução de
documentos técnicos

1 guia

- Realizar reuniões de trabalho,
Promover a reflexão e o debate
organizar workshops/seminários
sobre temas relevantes para o DR
- Produzir e divulgar documentos.
Promover a capacitação da ETA

- Organizar / participar em
acções de formação específicas

Promover a participação na
elaboração do Plano Anual de
Actividades da RRN 2012

Reunir contributos.

Participação no Comité de
Acompanhamento do PRRN

Participar no Comité de
Acompanhamento do PRRN
Produzir documentos técnicos

3
2
acções
Ver acção
1.1
1

Acção 5.3. Elaborar e implementar o plano de comunicação e de publicitação da
Rede Rural
Actividades

Tipologia de
Iniciativas

Gerir o Plano de Comunicação

Obs: Actividade transversal, a
concretizar no âmbito de outras
acções do PAA 2011.

Criar a identidade e publicitar a
RRN

- Aplicar imagem gráfica aos
suportes de informação e
comunicação da RRN;
- Editar brochura de divulgação
da RRN;
- Editar material publicitário
com marca da RRN.
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Promotor

Meta

DGADR, DRAP e SR
1 brochura

500

5. Prioridades Temáticas a Abordar em 2011
As prioridades temáticas das iniciativas a apresentar em 2011 enquadram-se nas
prioridades já definidas no Plano de Acção da RRN. Porém, de forma a concentrar
esforços e recursos e a permitir uma abordagem mais aprofundada e orientada
para os objectivos, solicitou-se os contributos das estruturas da RRN para
identificarem as matérias consideradas efectivamente prioritárias. O resultado
desta auscultação apresenta-se em anexo, sistematizado por região.
A partir destes contributos, seleccionou-se um conjunto de temas prioritários para
a prossecução em 2011 do trabalho e dos objectivos da rede.
Os temas enquadram-se na estratégia de desenvolvimento rural e são, em geral,
transversais a todas as Áreas de Intervenção do PRRN.
Lista das prioridades temáticas para as iniciativas em 2011
Área de Intervenção 1






Gestão e valorização dos recursos naturais e agro-florestais;
Valorização dos produtos locais e comercialização;
Inovação e empreendedorismo em meio rural;
Qualidade de vida da população rural: no âmbito da criação de serviços
para a população e valorização do património rural;
Organização para a participação pública e modelos de governança local.

Área de Intervenção 2




Constituição de parcerias
Estratégias de cooperação
A cooperação na valorização territorial

Área de Intervenção 3



PAC pós 2013 e articulação das políticas de desenvolvimento rural com
outras políticas com incidência no território;
Análise de políticas com incidência no mundo rural em domínios
específicos:
o
o
o



Agricultura e florestas;
Ambiente (solo, água, paisagem, biodiversidade e energias
renováveis);
Territórios rurais / Diversificação das actividades económicas e
qualidade de vida da população rural

Evolução das dinâmicas do mundo rural (população rural, emprego em
meio rural, actividade económica e outros).

Área de Intervenção 4



Acção 4.2: Temas prioritários das AI 1, AI 2 e AI 3;
Acção 4.3: Temas prioritários das AI 1 e AI 3.
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6. Enquadramento das actividades 2011 da RRN e respectivas
Prioridades Temáticas nas Áreas de Intervenção do PRRN
Plano Anual Actividades 2011

Programa da RRN
Áreas de
Intervenção

Acções

1.1. Elaborar quadro de
prioridades segundo áreas
temáticas

Tipologia de
Iniciativas

Promotor

Identificar as áreas temáticas
prioritárias

- Realização de reuniões
dos órgãos da RRN
- Realização de
inquéritos aos membros
da RRN de âmbito
nacional

DGADR
DRAP e SR

Promover a identificação,
sistematização e divulgação de
boas práticas e novos
conhecimentos

- Analisar BP; produzir
informação escrita e
audiovisual.
- Divulgar boas práticas
e novos conhecimentos
através de: informação
escrita ou audiovisual;
seminários ou
workshops.

Membros da RRN

Actividades

1.2. Promover a identificação,
análise e a difusão de boas
práticas e novos conhecimentos Promover a identificação,
que respondam às necessidades sistematização e divulgação de
dos agentes e a criação e
experiências de sucesso
gestão de uma base de dados
específica para o efeito

AI 1 Capitalização
da Experiência
e do
Conhecimento

Executar o Plano de Acção dos
Grupos de Trabalho Temáticos
(GTT) (identificados na acção
5.2)

- Definir sistema de
identificação das
experiências sucesso;
analisar as experiências
de sucesso; produzir
informação escrita e
audiovisual.
- Divulgar experiências
de sucesso através de:
informação escrita ou
audiovisual;
seminários/workshops.

1.4. Promover acções de
formação para novos GAL
aproveitando a experiência e o
conhecimento adquiridos no
âmbito das iniciativas LEADER

Produzir informação
escrita ou audiovisual.
Realizar seminários ou
workshops, com visitas
associadas.
Divulgar a transferência
de boas práticas e a
aplicação de novos
conhecimentos

Executar o Plano de Acção dos
Grupos de Trabalho Temáticos
(GTT) (identificados na acção
5.2)

Realizar as iniciativas
previstas no plano de
acção de cada GTT

Promover a organização de
acções de formação para os
GAL

Organizar acções de
formação para os GAL.

Executar o Plano de Acção dos
Grupos de Trabalho Temáticos
(GTT) (identificados na acção
5.2)

Realizar as iniciativas
previstas no plano de
acção de cada GTT

- Inovação e
empreendedorismo em
meio rural;

DGADR

21/25

- Qualidade de vida da
população rural: no
âmbito da criação de
serviços para a população
e valorização do
património rural;
- Organização para a
participação pública e
modelos de governança
local.

Membros da RRN

Membros da RRN
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- Gestão e valorização
dos recursos naturais e
agro-florestais;
- Valorização dos
produtos locais e
comercialização;

Realizar as iniciativas
previstas no plano de
acção de cada GTT

Criar e gerir uma base de dados
Criar e gerir base de
específica para boas práticas,
dados no âmbito do
novos conhecimentos e
sítio da RRN
experiências de sucesso

Promover a transferência e a
divulgação dos resultados da
1.3. Promover o
aplicação de boas práticas e
acompanhamento da integração novos conhecimentos
de boas práticas transferidas no
desempenho dos agentes de
desenvolvimento rural

Membros da RRN

Prioridades Temáticas

Programa da RRN
Áreas de
Intervenção

Plano Anual Actividades 2011

Acções

Actividades

Tipologia de Iniciativas

2.1. Identificar os factores que
têm obstado à prática da
cooperação, nomeadamente no
Diagnosticar problemas na prática Promover debate através
âmbito da experiência LEADER e
da cooperação LEADER
de seminários/workshops.
estabelecer o quadro de
necessidades para aumentar e
melhorar a prática de cooperação

Promotor

Prioridades Temáticas

Membros da RRN

Realizar acções de
Promover a organização de acções
formação/ oficinas/
de formação para os GAL no
workshops no âmbito da
âmbito da cooperação LEADER
cooperação LEADER.

AI 2 Facilitação da
Cooperação

2.2. Formar técnicos e públicos
alvo interessados na cooperação e
providenciar assistência técnica no
âmbito da elaboração de
Promover a prestação de
estratégias de cooperação
assistência técnica à cooperação
LEADER

2.3. Elaborar manual de boas
práticas para a cooperação

Elaborar manual de boas práticas
para a cooperação LEADER

Promover o encontro de parceiros
2.4. Promover ideias/intenções de no âmbito da cooperação LEADER
cooperação, facilitar o encontro
entre interessados na cooperação
e divulgar boas práticas
nomeadamente através de
Promover a divulgação de boas
seminários com participação dos
práticas de cooperação LEADER
GAL

3.1. Estabelecer e alimentar uma
matriz de indicadores que
contribua para a identificação dos
efeitos das políticas sobre o
Apoiar a avaliação do PEN e dos
mundo rural e para facilitar o
PDR
processo de avaliação do Plano de
Desenvolvimento Rural e dos
Programas de Desenvolvimento
Rural
3.2. Criar grupo temático para
aprofundamento metodológico no
âmbito do quadro comum de
acompanhamento e avaliação,
associado à tipificação e qualidade
dos indicadores e apuramento dos
seus resultados (GTA)

AI 3 Observação do
Mundo Rural e
da
Implementação
das Políticas de
3.3. Constituir base de dados e
Desenvolvimen
produzir estudos, relatórios,
to Rural
análises temáticas e territoriais
sobre a evolução da situação de
contexto e os efeitos das políticas
no mundo rural

Executar Plano de Acção do GTA

Elaborar e divulgar
documentos técnicos;
dinamizar troca de
experiências através de
visitas de estudo,
informação escrita ou
audiovisual, seminários/
workshops.

Editar e divulgar manual.

- Constituição de parcerias
- Estratégias de cooperação
- A cooperação na
valorização territorial

DGADR

Organizar e participar em
seminários/ workshops de
apoio à cooperação
LEADER.
Divulgar BP de
cooperação LEADER
através de visitas de
estudo, informação
escrita ou audiovisual,
seminários/ workshops.

Alimentar matriz de
indicadores e divulgar
informação.

Assegurar funcionamento
do GTA; produzir
documentos de
resultados.

Participar nos trabalhos da Rede
Participar nos trabalhos
Europeia de Avaliação para e
READR; divulgar
Desenvolvimento Rural (READR) e documentos de
divulgar resultados.
resultados.
Promover estudos de
caracterização e de avaliação das
políticas a nível territorial,
sectorial, fileiras produtivas ou de
produtos; promover a divulgação
dos resultados dos estudos e
debater os efeitos das políticas no
mundo rural

Membros da RRN

Membros da RRN

Membros da RRN
(de acordo com o n.º 3
do artigo 5.º da Portaria
n.º 501/2010, de 16 de
Julho)

______

- PAC pós-2013 e
articulação das políticas de
desenvolvimento rural com
Membros da RRN
(de acordo com o n.º 3 outras políticas com
do artigo 5.º da Portaria incidência no território;
n.º 501/2010, de 16 de
- Análise de políticas com
Julho)
incidência no mundo rural
em domínios específicos:
Agricultura e florestas,
Ambiente (solo, água,
paisagem, biodiversidade e
energias renováveis),

Realizar estudos; divulgar
documentos de
resultados e promover
debates
Membros da RRN
(de acordo com o n.º 3
do artigo 5.º da Portaria
n.º 501/2010, de 16 de
Julho)

Executar o Plano de Acção dos
Realizar as iniciativas
Grupos de Trabalho Temáticos
previstas no Plano de
(GTT) (identificados na acção 5.2) Acção de cada GTT

Territórios rurais /
Diversificação das
actividades económicas e
qualidade de vida da
população rural;
- Evolução das dinâmicas
do mundo rural (população
rural, emprego em meio
rural, actividade económica
e outros).

3.4. Produzir a informação
necessária para avaliação do
Plano Estratégico Nacional de
Desenvolvimento Rural

Resolução de necessidades
específicas de informação que se
colocam ao acompanhamento e
avaliação do PEN

Produzir documentos
técnicos.

Membros da RRN
(de acordo com o n.º 3
do artigo 5.º da Portaria
n.º 501/2010, de 16 de
Julho)

______

3.5. Avaliação do Programa da
Rede Rural Nacional

Avaliação do PRRN

Contratar equipas de
avaliação; produzir
relatórios.

AG do PRRN

______
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Programa da RRN
Áreas de
Intervenção

Acções

Plano Anual Actividades 2011
Actividades

Tipologia de Iniciativas

Promotor

Prioridades Temáticas

4.1. Elaborar quadro de
prioridades em matéria de
informação e de canais de
comunicação
Reformular o sítio da RRN

AI 4 Facilitação do
Acesso à
Informação

Operacionalizar o novo
sítio da RRN.

- Divulgar informação de
actualidade e
funcionamento da rede
Divulgar informação de
através de sítio da RRN;
actualidade e de funcionamento
- Produção da Revista e
4.2. Criar e manter o sítio da Rede da rede através do sítio RRN e de da Newsletter da RRN, de
outros meios de comunicação
Rural e outros meios de
encartes e artigos para
comunicação que venham a ser
outros meios de
considerados adequados ao
comunicação.
funcionamento da RR
Disponibilizar no sítio um Centro
de Recursos de documentação
Alimentar Centro de
técnico-científica / Biblioteca
Recursos on-line.
Temática

Promover a RRN e o mundo rural

Participação em feiras

- Tratar e divulgar
Tratar conteúdos técnicos para
conteúdos técnicos
divulgação, relativos às temáticas através de informação
do Desenvolvimento Rural e às
escrita e audiovisual.
actividades da RRN e REDR
- Realização de eventos
4.3. Tratar conteúdos e respectiva
(seminários e workshops)
divulgação
Executar o Plano de Acção dos
Realizar as iniciativas
Grupos de Trabalho Temáticos
previstas no Plano de
(GTT) (identificados na acção 5.2) Acção de cada GTT
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DGADR

DGADR
DRAP e SR
Temas prioritários das AI 1,
AI 2 e AI 3

DGADR
DRAP e SR

DGADR, DRAP e SR em
parceria com Membros da
RRN

Membros da RRN

Temas prioritários das AI 1
e AI 3

Programa da RRN
Áreas de
Intervenção

Plano Anual Actividades 2011

Acções

5.1. Articular e coordenar com a
RRE e com as Redes Nacionais
dos restantes Estados-Membros

Actividades

Tipologia de Iniciativas

Promover a participação em
iniciativas promovidas pela REDR
e Redes Nacionais dos EM

Participar em reuniões,
eventos e divulgação de
resultados.

Promover a participação nos
grupos de trabalho temáticos da
REDR ou promovidos pelas Redes
Nacionais dos EM

- Estabelecer circuito de
articulação para troca de
informação;
- Integrar GTT;
- Participar em reuniões e
divulgar resultados.

Promotor

Prioridades Temáticas

DGADR
DRAP e SR

______

Disponibilizar fichas de
identificação, alimentar
Promover a criação de uma Bolsa
base de dados e
de Iniciativas da Rede
assegurar circuito de
actualização.
Organizar/participar em
Promover reuniões dos órgãos da reuniões; produzir
RRN: ETA, CC, AR
documentos de
resultados.

5.2. Animar e coordenar, a nível
AI 5 nacional, a actividade da Rede
Funcionamento
prevista no Plano de Acção
da RRN /
Assistência
Técnica

Promover a constituição de
Grupos de Trabalho Temáticos

Constituir os seguintes
GT:
- “Empreendedorismo
Rural”
- “Comercialização da
Produção Local em
Circuitos Curtos”
- “Gestão e Valorização
dos Recursos Florestais”
Definir metodologias e
plano de acção dos GT

Promover a tradução de
documentos técnicos

Traduzir o guia para a
cooperação e outros
documentos técnicos

Organizar/participar em
reuniões; Organizar
Promover a reflexão e o debate
workshops / seminários;
sobre temas relevantes para o DR
Produzir e divulgar
documentos.
Promover a capacitação da ETA

- Organizar / participar
em acções de formação
específicas

Promover a participação na
elaboração do Plano Anual de
Actividades da RRN 2012

Reunir contributos.

Participação no Comité de
Acompanhamento do PRRN

Participar no Comité de
Acompanhamento do
PRRN
Produzir documentos
técnicos

Gerir o Plano de Comunicação

Obs: Acção transversal, a
concretizar no âmbito de
outras acções do PAA
2011.

Criar a identidade e publicitar a
RRN

- Aplicar imagem gráfica
aos suportes de
informação e
comunicação da RRN;
- Editar brochura de
divulgação da RRN;
- Editar material
publicitário com marca da
RRN.

5.3. Elaborar e implementar o
plano de comunicação e de
publicitação da RR
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Anexo
Contributos para a selecção de prioridades temáticas
CONTRIBUTOS: PONTOS FOCAIS/ ASSEMBLEIAS RURAIS

PRIORIDADES TEMÁTICAS RRN
N1. Multifuncionalidade Agro-Silvo-Ambiental
REGIÃO
NORTE

N2.Valorização e Comercialização dos Recursos e Produtos de Identidade Territorial
N3. Inovação, Empreendedorismo Sustentável e Criação de Emprego no Meio Rural
C1. Fixação das Populações e Desenvolvimento Local

REGIÃO
CENTRO

C2. Ambiente, Inovação e Energias Renováveis
C3. Valorização, Promoção e Divulgação de Produtos e Boas Práticas
C4. Governança e Implementação de Políticas
L1. Identidade doTerritório LVT
L2. Turismo de Natureza

REGIÃO
LISBOA E
VALE DO
TEJO

L3. Sustentabilidade Económica (Turismo Rural e Energias Renováveis)
L4. Financiamento nosTerritórios Periurbanos
L5. Valorização dos Produtos Locais
L6. Desertificação
L7. Empreendedorismo em Meio Rural
L8. Florestas
AL1. Multifuncionalidade
AL2. Estratégias Locais de Desenvolvimento
AL3. Modelos de Governança

REGIÃO
ALENTEJO

AL4. Paisagem( na perspectiva da sua gestão/preservação/mudança)
AL5.Inovação Tecnológica ao nível da exploração agrícola
AL6. Cultura, Património material e imaterial
AL7. Gestão daÁgua (regadio, utilização racional)
AG1. Participação Pública e Governança Local nosTerritórios Rurais do Algarve
AG2. Empreendedorismo, Formação e Inovação (em áreas ligadas à silvicultura, cinegética, ambiente, agricultura e comercio de
proximidade na região do algarve)

REGIÃO
ALGARVE

AG3. Capitalização e Divulgação de experiências e conhecimentos nos sectores da produção e transformação de produtos agropecuários
AG4. Modelos de simplificação de custos de contexto à iniciativa empresarial (capitalização de experiências de sucesso ou aplicação
experimental de metodologias para divulgação -simplex para o agricultor)
AG5. Combate à Desertificação

M1. Economia Rural
REGIÃO
AUTÓNOMA M2. Qualidade de Vida e Fixação das Populações Rurais
MADEIRA
M3. Mundo Rural: Tradição e Desenvolvimento (cultura, eventos e turismo)
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