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Relatório de Atividades 2011 
da 

Estrutura Técnica de Animação da Rede Rural Nacional 

O Decreto-Lei n.º 69/2010, de 16 de junho, transferiu a coordenação da Rede 
Rural Nacional para a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
determinando que a Estrutura Técnica de Animação (ETA) assegure a coordenação 
das várias atividades e a articulação funcional com a Rede Rural Europeia. 

O Despacho n.º 10599/2010, de 16 de junho, estabelece as condições de 
implementação e as regras de funcionamento da Rede Rural Nacional, e determina 
que a ETA tem designadamente as seguintes atribuições gerais: 

• Articular com a RRE, com as redes rurais dos outros Estados membros e 
outros parceiros internacionais;  

• Criar condições para a participação organizada dos membros da RRN nas 
suas atividades;  

• Dinamizar e executar as atividades da responsabilidade da ETA, previstas 
no plano de atividades; 

• Elaborar e acompanhar a execução do plano de ação e o plano de 
atividades da RRN; 

• Operacionalizar a estratégia de informação e comunicação da RRN; 
• Promover a assistência técnica à cooperação LEADER para o 

desenvolvimento. 

O Relatório de Atividades de 2011 estrutura-se nos seguintes eixos: 

I – Dinamizar as atividades da RRN 

II – Promover o acesso e a disseminação de informação 

III – Promover o conhecimento e a sua difusão 

IV – Apoiar a Cooperação LEADER. 

 

I – Dinamizar as atividades da RRN 

A ETA tem como responsabilidade garantir a criação de condições para o 
funcionamento da Rede Rural Nacional.  

Durante 2011 foi assegurado o regular funcionamento dos órgãos da RRN, a 
participação ativa dos membros nas suas atividades, a articulação com as redes 
europeia e dos outros Estados-Membros, dinamizada a elaboração e debate, de 
forma participada, do Plano de Atividades da Rede. 

De forma a assegurar estas condições, realizaram-se as seguintes atividades: 
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A. Organizar e dinamizar o funcionamento dos órgãos e estruturas 
da RRN 

Durante o ano de 2011 a ETA garantiu o apoio técnico e logístico ao funcionamento 
dos órgãos e estruturas da RRN. 

 

Atividades/ Tarefas realizadas em 2011:  

Atividades Iniciativas Indicador 
(n.º) 

 

Regulamentar o 
funcionamento da RRN 
e ETA 

• Consultado o Conselho de Coordenação e realizada consulta 
escrita ao Comité de Acompanhamento para alteração do 
Plano de Ação. 

• 2 

 

Normas e 
procedimentos para 
admissão de Membros 
da RRN 

• Elaborada proposta de alteração do Regulamento Interno da 
ARR do Norte (PF Norte). 

• Receção, análise e decisão de novos membros: 

• 1 
 

• 50 
 

Promover a 
capacitação da ETA 

• Participação em acções de formação específicas 

 

• 3 

 

 

Reunir os órgãos da 
RRN 

 

1. Realizadas reuniões da ETA (19/04; 11/05; 30/05) 
para: 

• Preparação do Plano de Atividades da RRN 2011 
• Discussão das atividades da Estrutura Técnica de Animação: 

- Ciclo de Workshops 
- Grupos de Trabalho Temáticos 
- Bolsa de Iniciativas 
- Iniciativa Temática da REDR sobre Empreendedorismo 

Rural 

Preparados documentos técnicos de apoio às reuniões. 

• 3 

 2. Realizadas reuniões do CC (19/04) para: 

• Apresentação e debate do Plano de Atividades de 2011 
• Apresentação de propostas sobre Grupos de Trabalho 

Temáticos 
• Proposta de alteração do Plano de Ação da RRN 

Preparados documentos técnicos de apoio às reuniões. 

• 1 

 3. Participação da ETA na reunião do Comité de 
Acompanhamento do PRRN (29/06) 

Preparados documentos técnicos de apoio à reunião. 

 
 

• 1 

 
4. Realizadas as Assembleias Rurais Regionais: 

• Do Norte (02/03), para: 

- Debate sobre definição das áreas temáticas prioritárias 
- Proposta de alteração do regulamento Interno  da ARR 

Norte 
 

Preparados documentos técnicos de apoio às sessões. 

 
• 1 
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Atividades Iniciativas Indicador 
(n.º) 

Financiamento • Apresentada candidatura ao PRRN – AI 5  
 
• Apresentada candidatura ao PRRN 

- AI 4 (UC ETA 1, PF Centro 1, PF LVT 1, PF ALG 1, PF RAM 
1) 

 
- AI 2 (UC ETA em parceria) 
 

• Elaborada proposta de orçamento 2012 

• 7 
 

 

• 5 
 

• 1 

Não se realizou o número previsto de Assembleias Rurais para discussão do plano 
de actividades de 2012, por em debate interno na RRN se ter verificado ser 
consensual que as prioridades temáticas no plano de actividades anterior têm 
carácter de continuidade e importância para as regiões a longo prazo. 

 

B. Organizar Encontros da Rede Rural Nacional  

Para promover a participação e a partilha de informação, ideias, experiências e 
propostas entre os membros da RRN, propôs-se a realização de Encontros da RRN, 
que criassem um espaço de conhecimento direto entre os membros da RRN, e 
permitissem fazer um balanço das atividades da RRN e apresentar contributos para 
a elaboração do Plano de Atividades.  

Estes encontros da RRN constituiriam também um momento privilegiado para a 
troca de ideias, facilitando a constituição de parcerias e o surgimento de novos 
projetos. 

 

Atividades/ Tarefas realizadas em 2011:  

Atividades Iniciativas  Indicador 
(n.º) 

Promover a reflexão e 
o debate sobre temas 
relevantes para o DR 

• Realização de debates (PF Algarve) • 2  

 
 

C. Criar Bolsa de iniciativas da Rede  

Com o objetivo de facilitar a constituição de parcerias, propôs-se a criação de uma 
Bolsa de Iniciativas, disponível no sítio da RRN, permitindo que potenciais 
promotores possam dar a conhecer a sua ideia de projeto, procurar parceiros ou 
propor a sua participação em projetos. 
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Durante o ano de 2011 foram desenvolvidas as atividades necessárias para 
promover o funcionamento da Bolsa de Iniciativas. 

 

Atividades/ Tarefas desenvolvidas em 2011:  

Atividades Iniciativas Indicador 
(n.º) 

Promover Bolsa de 
Iniciativas da Rede 

•••• Disponibilizada a Bolsa de Iniciativas no sítio da RRN: 

- Desenvolvido e implementado sistema de gestão on-line 

- Abertura da Bolsa de Iniciativas entre maio e agosto para 
AI2, AI3 e AI4 - verificação do enquadramento  das 
iniciativas no PAA 2011 

 

• 1  

• 5 - AI2 
    12 – AI3 
    51 – AI4 

 

 

D. Participar nas atividades das Redes Europeias 

A ETA tem a responsabilidade de participar nas reuniões e eventos promovidos 
pela REDR ou Redes Rurais dos outros Estados-Membros, garantindo a divulgação 
dos documentos e das decisões de interesse para os membros e órgãos da RRN. 

 

Atividades/ Tarefas desenvolvidas em 2011:  

Atividades Iniciativas Indicador 
(n.º) 

 
Reuniões de trabalho / 
Contactos  

• Participação em reuniões do Conselho de Coordenação da 
REDR (11/02 e 09/06) – Bruxelas 

• Participação em reuniões do Subcomité LEADER  (17/05 e 
23/11) – Bruxelas 

• Participação no 11º encontro das Redes Nacionais dos EM 
(27/04) - Alemanha 

• Participação no Seminário da REDR “ICT and Rural Áreas” 
(10/02) – Bruxelas 

• Participação em Workshops no âmbito da temática 
“Empreendedorismo Rural” (27/04) - Alemanha 

• Colaboração com a REDR em todas as solicitações de 
informação, organização e participação em eventos. 

Divulgados os documentos e conclusões resultantes das 
reuniões 

• 2 

 

• 2 

 

• 1 

 
• 1 

 

• 2 

 

• 5 
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E. Articular com organismos nacionais do MADRP/MAMAOT e AG 
dos PDR 

A ETA promoveu encontros de trabalho e desenvolveu contactos com vários 
organismos responsáveis pela conceção e aplicação da política de desenvolvimento 
rural, com o objetivo de identificar e desenvolver complementaridades de atuação 
a nível de aplicação das medidas de política e ampliar os seus efeitos. 

Atividades/ Tarefas realizadas em 2011:  

Atividades Iniciativas Indicador 
(n.º) 

 
Reuniões de 
trabalho/contactos 

• Promovida reunião com GPP para resposta a solicitação da 
REDR no âmbito da Iniciativa temática “Empreendedorismo 
Rural – Circuitos Curtos” (13/05) 

• Desenvolvidos contactos com AG PRODER para obtenção de 
informação sobre projetos apoiados pelo FEADER 

• Resposta a solicitação do GPP - compilada informação relativa 
a Territórios de Azeite (Ribatejo Interior e Trás-os-Montes) 
para preparação da participação Portuguesa numa reunião do 
Fórum Dieta Mediterrânea (Itália) 

• Pareceres da RRN sobre proposta de regulamento de apoio ao 
desenvolvimento rural  

 

 
• 1 

 
 
 

• 1 

 
 
 

• 2 

 

 

F. Elaborar os Planos de Atividades da RRN de 2011 

O PRRN e o Plano de Ação da RRN definem que a ETA tem um papel fundamental 
na dinamização da elaboração do Plano de Atividades da RRN, integrando as 
propostas regionais, produzidas nas respetivas Assembleias Rurais (AR), bem como 
as apresentadas por outros membros da rede, de âmbito nacional.  

A proposta resultante deste processo é consensualizada em sede do CC e aprovada 
pela autoridade de gestão do PRRN, sob proposta da Coordenadora Nacional da RR. 

Atividades / Tarefas desenvolvidas em 2011:  

Atividades Iniciativas Indicador 
(n.º) 

Elaboração do Plano de 
Atividades para 2011 

• Articulação entre a UC ETA e PF para compilação de 
contributos regionais (documentos sobre funcionamento da 
RRN, áreas prioritárias, outros) 

• Elaboração do Plano de Atividades da RRN 2011 

 
 
 

• 1 

Preparação da 
elaboração do Plano de 
Atividades para 2012 

• Elaborado documento preliminar do Plano de Atividades da 
RRN 2012.  • 1  
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II – Promover o acesso e a disseminação de informação 

A Rede Rural deve desempenhar um papel ativo no apoio à ação dos agentes 
envolvidos no desenvolvimento rural favorecendo e potenciando a troca de 
informação, de experiências e de conhecimento, utilizando os meios adequados em 
função dos objetivos a atingir, dos conteúdos e do público-alvo. 

Em paralelo, a rede deve introduzir novas temáticas, estimular e alargar o debate, 
potenciar a produção e a utilização de novos conhecimentos. Neste sentido, 
assume papel fundamental a interligação com a Rede Europeia para o 
Desenvolvimento Rural (REDR) e com as Redes Rurais dos outros países. 

As ações de informação e publicidade, a desenvolver pela ETA no âmbito do plano 
de comunicação, têm como destinatários as entidades inseridas em cada uma das 
seguintes categorias: 

- Membros da RRN; 

- Agentes do Desenvolvimento Rural 

- Público em geral. 
 

A. Linhas orientadoras para a área de informação e comunicação da 
RRN 

A RRN tem um papel essencial na recolha, sistematização e divulgação de 
informação. Para que esta missão seja coerente e adequada aos destinatários e 
objetivos, elaborou-se um documento com linhas orientadoras para as áreas de 
informação e comunicação, que definisse os objetivos, os públicos destinatários, a 
estratégia e instrumentos de comunicação a desenvolver. Em 2011, 
desenvolveram-se as atividades previstas nesse documento. 

 

Atividades/ Tarefas realizadas em 2011: 

Atividades Iniciativas  Indicador 
(n.º) 

Gestão Eletrónica dos 
contactos da Rede Rural 
Nacional 

• Assegurada a gestão das caixas de correio eletrónico “Rede 
Rural Nacional” e “Secretariado” rederuralnacional@dgadr.pt; 
rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt 

• Efetuadas atualizações das listas de contactos dos membros e 
das estruturas da rede. 

• 2 

 

 

• 8  
   

Desenvolver Plano de 
Comunicação da RRN 

• Prosseguida a operacionalização das atividades do Plano 
(atividade transversal) 
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B. Desenvolver e publicitar a imagem da RRN 

A atividade da Rede Rural Nacional deve estar identificada através de uma imagem 
gráfica, que seja aplicada em todos os suportes de comunicação. 
Esta imagem marca será utilizada no sítio Web e em todos os suportes digitais ou 
impressos e em todas as atividades e produtos da RRN. 

A Rede Rural Nacional deve divulgar junto do público e dos agentes de 
desenvolvimento rural a sua missão, estrutura e atividades, propondo-se para isso 
a edição de uma brochura e de material de publicidade. 

Atividades/ Tarefas desenvolvidas em 2011:  

Atividades Iniciativas Indicador 
(n.º) 

Elaborar o projeto de 
identidade, marca e 
imagem da Rede Rural 

• Registada a marca RRN  

• Divulgada a marca RRN, associada à marca Vale do Tejo 

• 1 

 

 

Não foi editada brochura de divulgação da Rede. 

 

C. Promover a RRN e o mundo rural 

 
A Rede Rural Nacional deve divulgar junto do público e dos agentes de desenvolvimento rural 
a sua missão, estrutura e actividades, assim como os recursos existentes nos territórios rurais, 
atividades e projetos desenvolvidos pelos agentes de desenvolvimento rural. 

Atividades/ Tarefas desenvolvidas em 2011:  

Atividades Iniciativas Indicador 
(n.º) 

Participar  em  feiras • Participação, em parceria com membros da RRN, em feiras 

 

• 3 

 

 

 

D. Desenvolver o sítio da RRN  

Pelas suas características específicas, o sítio da RRN é um dos meios comunicação 
fundamentais da RRN, na troca e divulgação de informação atualizada sobre todas 
as atividades da RRN e de temáticas e notícias de interesse para os agentes de 
desenvolvimento rural. 
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No sentido de cumprir estes objetivos, torna-se necessário reestruturar o atual 
sítio da RRN, melhorando a sua arquitetura, conteúdos e funcionalidade. 

Atividades/ Tarefas desenvolvidas em 2011: 

Atividades Iniciativas  Indicador 
(n.º) 

Sítio Web da RRN • Consolidado sítio web da RRN: www.rederural.pt 

• Iniciado procedimento para a reestruturação do sítio Web da 
RRN - receção a 29 de setembro de 2011, do Despacho n.º 
1143/2011-SEAP, de 18 de setembro, com o parecer 
favorável, n.º 2404, da DGADEP:  
- Ajuste direto n.º 1776/2011 – Aquisição de serviços para a 

criação do sítio internet da Rede Rural Nacional – ofício 
convite a 4/10/2011 (anulado por ser procedimento 
deserto) 

- Ajuste direto n.º 1941/2011 - Aquisição de serviços para a 
criação do sítio internet da Rede Rural Nacional  - ofício 
convite a 16/12/2011 

• 13 856 visitas 

 

• 1 

Desenvolver o atual 
sítio, divulgando 
informação atualizada 
sobre a RRN e suas 
atividades 

Divulgada informação sobre: 

• Notícias e eventos nacionais e internacionais com interesse 
para o DR 

• Atividades, eventos e notícias da RRN 

Disponibilizados conteúdos relativos a: 

• Programação, planeamento de atividades e funcionamento 
da RRN 

• Bolsa de Iniciativas da RRN 

• Folha Informativa 

• Produtos do PRRN 

 

• 160 

• 21 

• 7 

 

• 68 

• 8 

• 5 

 

 

III – Promover o conhecimento e a sua difusão 

 

A. A. Constituir Grupos de Trabalho Temáticos 

 

A Rede Rural Nacional deve selecionar áreas temáticas estratégicas para o desenvolvimento 
rural e para as quais se definam planos de ação concertados, que possibilitem qualificar a 
intervenção das instituições, dos agentes e das políticas nessas temáticas.  

Para potenciar este objetivo, propôs-se a criação de Grupos de Trabalho Temáticos, 
constituídos por um número diversificado e limitado de membros, representativos dessa área, 
coordenados por peritos e dispondo do apoio técnico da ETA. 
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Atividades/ Tarefas desenvolvidas em 2011: 

Atividades Iniciativas  Indicador 
(n.º) 

Promover a 
constituição de Grupos 
de Trabalho Temáticos 

• Selecionadas as áreas temáticas a desenvolver: 

- Empreendedorismo Rural 

- Comercialização da Produção Local em Circuitos Curtos 

- Gestão e Valorização dos Recursos Florestais 

• Elaborada proposta sobre objetivos, âmbito, constituição e  
funcionamento dos GTT 

• Elaboradas propostas sobre os públicos alvo, constituição e 
objetivos específicos de cada GTT 

• Debate sobre os GTT em reunião da ETA 

• Reuniões com diversos peritos, organizações, pontos focais e 
membros da RRN para recolher contributos sobre a estrutura, 
objetivos e plano de atividades dos grupos 

• Elaborada proposta de plano de atividades do GTT 
“Comercialização de Produtos Locais em Circuitos Curtos” 

 

 

• 3 

 

• 1 

• 3 

• 1 

 

• 6 

• 1 

 

 

B. Editar Revista temática 

No âmbito do Plano de Comunicação da RRN, considerou-se importante a edição de 
uma revista temática da RRN, que aprofunde conhecimentos, permita desenvolver 
o debate e a troca de ideias e de práticas sobre a temática tratada. 

Esta publicação deverá integrar os resultados do trabalho desenvolvido no âmbito 
dos Grupos de Trabalho Temáticos e das atividades da RRN. 

Sempre que seja considerado pertinente, podem ser produzidas publicações 
pontuais, associadas a eventos ou debates sobre temas de atualidade. 

Atividades/ Tarefas desenvolvidas em 2011: 

Atividades Iniciativas  Indicador 
(n.º) 

Editar revista temática • Concluído o caderno de encargos e organização do 
procedimento para aquisição do serviço de edição da 
Revista 

• Definida a estrutura da revista e a tipologia de conteúdos 
do 1.º número 

• Para posterior tratamento como conteúdos da Revista, foi 
recolhida e sistematizada informação sobre os PDR e sobre 
projetos relevantes apoiados pelo FEADER  

• Iniciado procedimento para a «Conceção, Execução, Edição 

• 1 

 

 

• 20 
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e Produção da revista da Rede Rural Nacional, para 2011» 
- receção a 29 de setembro de 2011, do Despacho n.º 
1142/2011-SEAP, de 18 de setembro, com o parecer 
favorável, n.º 2401, da DGADEP:  

- Ajuste Direto n.º 1775/2011 – ofícios convite enviados 
a 03/10/2011. Encontra-se em fase de audiência prévia. 

• 1 

 

C. Experiências de sucesso em meio rural 

A RRN deve ser um veículo privilegiado de promoção da imagem e do potencial 
existente nos territórios rurais. 

Para isso, propôs-se a criação de um repositório que identifique e sistematize as 
experiências de sucesso e as divulgue junto dos membros da RRN, dos agentes de 
DR e do público em geral. 

O sucesso deste repositório exige o contributo e a participação ativa e regular de 
todos os membros da RRN. 

Após a criação de um sistema de identificação e sistematização da informação 
relativa às experiências de sucesso, desenvolveu-se o respetivo trabalho de 
recolha, tratamento e divulgação. 

 

Atividades/ Tarefas desenvolvidas em 2011:  

Atividades Iniciativas  Indicador 
(n.º) 

Identificar, analisar e 
sistematizar 
experiências de 
sucesso em meio rural 

1. Sistematização da informação 

• Elaboração de proposta de Base de Dados para sistematização e 
divulgação de projetos relevantes e inovadores no âmbito do 
desenvolvimento rural 

2. Base de Dados da REDR relativa a Projetos PDR (Projeto 
PIKSE) 

• Prosseguido o trabalho de articulação com os pontos focais, 
outras entidades e promotores para a identificação e recolha de 
informação. 

• Prosseguido o tratamento e a divulgação de informação: 

- Projetos enviados para a Base de Dados PDR da REDR  

- Projetos disponibilizados (on-line) na Base de Dados PDR da 
REDR  

- Projetos em análise 

3. Artigos para Revistas ou Brochura da REDR 

- Recolha e sistematização de informação, com a colaboração 
direta do ponto focal DRAP Centro, para a  divulgação do 
projeto português “Herdade do Fervedouro”, situado na ITI 
Tejo Internacional na brochura “The European Agricultural 
Fund for Rural Development - Examples of Forestry 
Projects”, editada pela Rede Europeia de Desenvolvimento 

 
 

• 1 

 
 
 
 
 
 

• 14 

• 21 

• 11 

 

 

 

• 1 
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Rural 

- Recolha e sistematização de informação para a 
apresentação da medida “Intervenção Territorial Integrada” 
e do projeto da “Herdade do Rosmaninhal” na Revista EU 
Review nº 9, sobre Floresta e Desenvolvimento Rural, 
editada pela Rede Europeia de Desenvolvimento Rural. O 
trabalho foi realizado com a colaboração direta do ponto 
focal DRAP Centro 

- Sistematização e envio de informação sobre 2 projetos de 
comercialização de produtos agroalimentares em circuito 
curto para a EU Revista a publicar em abril/maio de 2012 e 
dedicada a este tema. O trabalho foi realizado com a 
colaboração do membro da RRN GAL IN LOCO. 

- Informação sobre o projeto PROVE para o site da RE DR, 
divulgado como projeto do mês 

 

 

 

• 2 

 

 

 

• 2 

 

 

• 1 

 

 

D – Desenvolver um Centro de Recursos on-line 

 

Não foi possível a disponibilização do centro de recursos on-line no sítio Web da 
RRN, por este se encontrar em fase de reestruturação. 

 

E. Divulgar informação das Redes (Europeia e outras Redes 
Nacionais) 

O sítio da RRN deve disponibilizar conteúdos e documentos sobre desenvolvimento 
rural, boas práticas e novos conhecimentos produzidos pela REDR, e pelas Redes 
Rurais dos outros Estados Membros. 

Atividades/ Tarefas realizadas em 2011:  

Atividades Iniciativas Indicador 
(n.º) 

Divulgar informação geral e 
específica de interesse, das 
outras RR 

• Divulgada informação das RN dos Estados Membros e 
da RRE - Documentos de trabalho, notícias e eventos 

• 22 

 

 

F. Participação em Grupos de Trabalho e nos Focus Group da REDR 

A ETA deve, sempre que possível e pertinente, procurar integrar novos Grupos de 
Trabalho (GT), ou os Focus Group (FG), no âmbito do Sub-Comité LEADER, para 
participar e contribuir para a discussão de matérias de interesse para o DR.  
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Atividades/ Tarefas realizadas em 2010:  

Atividades Iniciativas  Indicador 
(n.º) 

Reuniões dos Grupos de 
Trabalho e Focus Group 

• Representantes no FG 4, da REDR: 

o Dr. José Veiga  

o Eng.ª Ana Pires da Silva  

• Participação em reuniões do FG 4 (15/06) - Finlândia 
e (18/10) - Lisboa 

• Participação no Seminário “Lags Global Networks” 
(16/06) - Finlândia 

• Colaboração com os FG em todas as solicitações de 
informação 

Divulgados os documentos resultantes dos FG. 

• 2 

 

 

• 2 

 

• 1 

 

• 3 

 

 

 

 

IV – Apoio à Cooperação LEADER 

 

A. Sistema de Informação de Oferta e Procura de Parceiros 

A Rede tem como uma das suas funções fundamentais apoiar a constituição de 
parcerias no âmbito da Cooperação LEADER, divulgando as informações de oferta e 
procura de parceiros a nível nacional e transnacional. 

Atividades/ Tarefas realizadas em 2011:  

Atividades Iniciativas  Indicador 
(n.º) 

Divulgar as ofertas e procuras 
de parceiros, no âmbito da 
Cooperação LEADER 

• Divulgadas, via e-mail, as manifestações de 
oferta/procura de parceiros, nacional e internacional 

• 7 

 

 

B. Assistência técnica à cooperação LEADER 

Para a qualificação da parcerias e projetos de cooperação LEADER, a ETA propõe, 
em articulação com os GAL e a Federação Minha Terra, divulgar documentos de 
orientação metodológica para a cooperação LEADER elaborados por outras Redes, 
boas práticas e eventos no âmbito da Cooperação LEADER para o desenvolvimento. 
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Atividades/ Tarefas realizadas em 2011:  

Atividades Iniciativas  Indicador 
(n.º) 

Promover a assistência técnica 
à cooperação LEADER 

• Organizados, em colaboração com a Federação 
Minha Terra, Workshops temáticos de Cooperação: 

- Produtos Locais e Comercialização – Lamego 

- Desenvolvimento Sustentável em Espaço Rural – 
Madeira 

- LEADER e Cooperação para o Desenvolvimento – 
Santarém 

• Traduzido o Guia para a Cooperação 

• 3 

 

 

 

 

• 1 

 
 


