
 

 

 

 
 

Caros membros, 
Nesta edição, para além de veicularmos um apelo da Autoridade de Gestão do Programa 
para a RRN aos membros da RRN no sentido de acelerarem a execução dos seus 
projetos, destacamos o valor acrescentado do trabalho em rede, através, neste 
caso, da divulgação de informação diversa que, eventualmente, poderá ser útil ao leitor. 

Maria Custódia Correia 
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional 

 

 

 

 

Workshop do Comité de Coordenação da Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural sobre o futuro da rede e do trabalho em rede:  
 
Realizou-se em Bruxelas, a 17-09-2012. O objetivo deste workshop organizado pela 
Rede Europeia do Desenvolvimento Rural foi discutir o futuro da rede e ajudar a 
preparar a nova geração de programas de desenvolvimento rural no que diz respeito às 
redes rurais. 
 
Em particular, o workshop contribuiu para: 
• Construir um melhor entendimento entre as partes interessadas envolvidas nessas 

redes sobre a nova proposta legal; 
• Apoiar a troca de ideias e de pontos de vista sobre o alcance esperado de rede em 

relação ao cenário de desenvolvimento rural futuro com um foco sobre o papel e 
função da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (ENRD), a Parceria para a 
Inovação Agrícola Europeia (EIP ), a Rede Europeia de Avaliação de Desenvolvimento 
Rural (EENRD) e as redes rurais nacionais (NRNs); 

• Apresentar uma proposta de organização, ao nível da UE, das estruturas de rede para 
o próximo período de programação que envolverão a ENRD, como a principal rede 
política, ladeada por duas redes mais especializadas, a EIP e a EENRD. 

• Identificar os desafios para o futuro, soluções práticas, bem como as implicações do 
quadro regulamentar proposto para todos os interessados, bem como as necessidades 
de orientação. As comunicações podem ser descarregadas aqui.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rederural.pt/images/stories/emrede/doc1_workshop_futuro_redes_setembro2012.pdf�
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-the-future-of-networking/en/cc-workshop-on-the-future-of-networking_en.cfm�
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Apelo à execução do Programa para a RRN: A Autoridade de Gestão do 
PRODER e do PRRN apela aos seus beneficiários, no sentido de procederem com a 
maior urgência possível à submissão dos respetivos pedidos de pagamento e acelerarem 
a execução dos seus projetos. Leia +. 

 
Seminário Europeu "Como implementar instrumentos financeiros com 
os Fundos da União Europeia": Dia 20 outubro de 2012, em Berlim. Este 
seminário pretende difundir conselhos práticos para o estabelecimento de Instrumentos 
de Engenharia Financeira e foi organizado pelo European Academy for Taxes, Economics 
& Law no âmbito da European Knowledge Network. 
Para mais detalhe sobre o programa Leia+. Para inscrição clique aqui. 
 

Catálogo de Parcerias para cooperação no 7.º Programa Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento (FP7) nas áreas de alimentação, 
agricultura e pescas, biotecnologia e ambiente: Já está disponível para 
consulta a 1.ª edição do Catálogo Europeu de Perfis de Colaboração compilado pela 
Enterprise Europe Network para o 7.º Programa Quadro, nas áreas de alimentação, 
agricultura e pescas, biotecnologia e ambiente. Leia +. 
 
 
 
 

 
MONTE promove construção EDL 2014-2020 Alentejo Central: O GAL 
MONTE, ACE pretende mobilizar os agentes do território para uma reflexão participada e 
sistematizada, de forma a reunir os contributos que irão integrar a Estratégia de 
Desenvolvimento Local (EDL) 2014-2020 para a região do Alentejo Central. Para o 
efeito, promoveu um conjunto de workshops em Évora, nos dias 27 e 28-09-2012. Esta 
iniciativa, promovida no âmbito do PRRN - Programa para a RRN contemplou 6 
workshops temáticos (dia 27) e 6 workshops práticos (dia 28), liderados por peritos nas 
áreas do Ambiente e Energia, Empreendedorismo, Recursos Locais/Serviços, Turismo 
Rural e Conservação do Património Rural, Cooperação e Inovação, Segurança Alimentar 
e Sistemas de Qualidade de Produtos. Leia +. 
 

Inovação do setor agroalimentar: Encontram-se disponíveis as apresentações do 
workshop “Inovação Aberta – ferramenta de competitividade para pequenas e médias 
empresas do setor agroalimentar”, realizado no dia 20-09-2012, em Abrantes, numa 
iniciativa conjunta da TAGUS e do Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar 
INOV.LINEA, no âmbito do Programa para a RRN. O workshop teve por objetivo refletir 
sobre as novas tendências de consumo de produtos agroalimentares, sensibilizar e 
estimular os produtores nacionais para a importância da criatividade e da 
experimentação e aproximar estes agentes dos centros de saber.  
Mais informação e consulta das comunicações aqui.  
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=357&eid=3117&bl=1�
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/How_to_Establish_Financial_Engineering_Instruments_with_EU_Funds_DM.pdf�
http://www.euroacad.eu/events/bookings.html?tx_eurover_pi3%5Bmeeting%5D=471�
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/�
http://www.bolsatecnologia.pt/NewsView.action?im&id=32�
http://www.monte-ace.pt/site/construir-edl_2014-2020.html�
http://www.tagus-ri.pt/site/docs/noticias.php?idNoticia=152�
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Flores e plantas ornamentais: XXVI LUSOFLORA e II ECOFLORA – A 
26.ª edição da LUSOFLORA decorreu no CNEMA, entre 28 e 29-09-2012, organizada 
pela Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais (APPP-FN). A 
LUSOFLORA é uma exposição nacional de plantas ornamentais e flor de corte, 
constituindo um espaço de debate da Horticultura Ornamental Portuguesa. Em 
simultâneo com a LUSOFLORA, realiza-se a ECOFLORA, um concurso que premeia, 
promove, valoriza e divulga "Ideias Inovadoras", dirigido a empresas, investigação, 
trabalhadores independentes ou estudantes.  
 
"Flores e Plantas de Portugal” - Marca Registada: Esta marca é propriedade da 
Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, sendo parte de uma 
estratégia de difusão nacional da produção de flores de corte e plantas ornamentais, 
com o objetivo de mobilizar os produtores portugueses para uma maior competitividade 
e os consumidores para a compra de Flores e Plantas produzidas em Portugal.  
A APPP-FN é membro da RRN. 
Fonte: http://www.apppfn.pt/noticias.asp. 
 
 

Seminário sobre o “Programa de Valorização da Fileira Pinha / Pinhão”: 
A UNAC – União da Floresta Mediterrânica organizou, no dia 18-09-2012, em Alcácer do 
Sal, um seminário em que apresentou publicamente o Projeto “Programa de valorização 
da fileira da pinha/pinhão”, uma iniciativa QREN apoiada no âmbito do INALENTEJO. 
A fileira da pinha e do pinhão é vocacionada principalmente para a exportação e tem 
potencial para assegurar um efetivo reforço do valor económico dos espaços 
agroflorestais e para reduzir o risco de abandono e de desertificação territorial. 
O objetivo do projeto apresentado é dar resposta à necessidade sentida de se 
ultrapassarem os constrangimentos que ainda existem ao desenvolvimento desta fileira. 
Saber mais e consultar as apresentações aqui. 
 

Workshop Food SME-HOP - Apoio à Inovação no setor Agroalimentar: 
Este workshop decorreu no Porto, a 25-09-2012, com o objetivo de informar sobre os 
aspetos principais do desenvolvimento de projetos de inovação e gestão da inovação 
para melhorar a competitividade das PME do setor agroalimentar. Leia +.  
 

Congresso RULESCOOP 2012: Com especial significado por se celebrar em 2012 
o Ano Internacional das Cooperativas, realizou-se entre 5 e 7-09-2012, em Valência e 
Castelló, Espanha, o VII Congresso da Rede de Universidades Euro-latino-americanas 
RULESCOOP, sob o tema “Economia social: identidade, desafios y estratégias”. 

 
Encontro informal do Conselho de Ministros da Agricultura da UE: 
Realizado a 11/09/2012, no Chipre, teve por tema principal a Reforma da PAC. A 
presidência cipriota apresentou um documento de trabalho sobre o potencial europeu 
para a produção de alimentos, energias renováveis e bens públicos e a sua relação com 
a falta de água e o abandono da terra num quadro de adversidade climática. Consultar 
aqui o documento. 
 

 

http://www.apppfn.pt/�
http://www.apppfn.pt/noticias.asp�
http://www.unac.pt/2012/seminario-qvalorizacao-da-fileira-da-pinhapinhaoq�
http://www.adi.pt/foodsme.htm�
http://social.un.org/coopsyear/index.html�
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/_1MI+gLaJB_2nxXo9+AUZw==�
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PRODER: Reabertura dos Apoios ao Investimento na Agricultura e na 
Agroindústria (Ação 1.1.1): A Autoridade de Gestão do PRODER promoveu no 
CNEMA, em Santarém, no dia 20-09-2012, uma sessão de divulgação dedicada à Ação 
1.1.1, uma vez que o PRODER vai dar continuidade ao apoio ao investimento na 
agricultura e agroindústria, reabrindo a Ação 1.1.1 a partir do dia 15-10-2012. Saber 
mais. 
 

Encontros Locais do Projeto EPAM – A ADCMoura e a ANIMAR, em 
colaboração com diversos parceiros locais, prosseguem o projeto EPAM – Empreender 
na Fileira das Plantas Aromáticas e Medicinais, com a realização de Encontros Locais em 
setembro e outubro, em Odemira, Guarda, Vila Nova de Gaia e Amarante. O projeto 
EPAM – Empreender na Fileira das Plantas Aromáticas e Medicinais, financiado pelo 
Programa para a Rede Rural Nacional, visa estimular o desenvolvimento de uma rede 
nacional de produção e comercialização de PAM, promover o empreendedorismo na 
atividade e a capacitação dos seus agentes, construir e difundir o conhecimento da 
fileira e desenvolver propostas políticas ligadas ao setor.  
Saber mais.  

 
3.º Congresso da Beira Serra: Sob o tema «Inovar e Empreender», a ADIBER 
organiza este congresso que se realizará entre 26 e 27-10-2012, em Arganil. Saber 
mais. 
 

Seminário “POLOS E CLUSTERS – Oportunidades e Sinergias com o 
Setor do Turismo”: O Polo de Competitividade e Tecnologia Turismo 2015 está a 
desenvolver uma ação que pretende estimular a interação do Turismo com os setores da 
economia nacional representados noutros Polos e Clusters. Trata-se de um seminário a 
realizar no próximo dia 23-10-2012, em Coimbra, no auditório do ISCAC. O seminário 
contará também com uma componente de exposição com vista à criação de 
oportunidades de negócio. 
O programa e as inscrições estão disponíveis aqui.  
 

Seminário “Proteção do Solo e Combate à Desertificação: oportunidade 
para as regiões transfronteiriças”: Terá lugar a 29-10-2012, na Escola Superior 
Agrária do Instituto Politécnico de Bragança. Organizada pela Comissão Regional do 
Norte de Combate à Desertificação, esta iniciativa visa reunir conhecimento científico 
sobre o papel essencial da proteção do solo no combate à desertificação, cruzar as 
perceções e perspetivas dos atores e autoridades locais sobre a problemática do uso da 
terra e do combate à desertificação nos espaços rurais e explorar oportunidades para a 
valorização dos territórios transfronteiriços. Ver programa.  

 

2.º Encontro Nacional de Cooperação LEADER 2007-2013  

O evento, que decorrerá em Montbrison, França, a 8 e 9-11-2012, é organizado pela 
Rede Rural Francesa e assume-se como uma grande oportunidade para compreender as 
diferentes fases da cooperação, conhecer potenciais parceiros, desenvolver projetos e 
entender a cooperação no próximo período de programação 2014-2020. Saber mais. 

 

 

 

 

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=516�
http://www.rederural.pt/images/stories/zira/epam.pdf�
http://www.adiber.pt/destaques/3-congresso-da-beira-serra�
http://www.turismo2015.pt/default.aspx?content=228�
http://www.rederural.pt/images/stories/zira/seminrio%20desertificao.pdf�
http://www.reseaurural.fr/breve/inscrivez-vous-aux-2èmes-rencontres-nationales-coopération-leader-2007-2013-registration-secon�
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Ações de informação sobre a Política Agrícola Comum (PAC). 
Candidaturas até 31 de outubro de 2012: A Comissão Europeia lançou um 
convite à apresentação de propostas de apoio a ações de informação sobre a Política 
Agrícola Comum (PAC), tendo por objetivos: 

• assegurar uma melhor compreensão, aplicar e desenvolver esta política,  
• promover o modelo agrícola europeu e facilitar a sua compreensão,  
• informar os agricultores e os outros atores do mundo rural,  
• sensibilizar a opinião pública para os desafios e os objetivos desta política.  

Para mais informações consultar aqui. 
 
 
 
 
 

Futuro da PAC: Consulte aqui nota elaborada pela Unidade Central da Estrutura 
Técnica de Animação da RRN, sobre o Seminário «Dinâmicas e Políticas para o 
Desenvolvimento Rural – 2014-2020», realizado no dia 25 de julho de 2012, no Instituto 
Geográfico de Ordenamento do Território (IGOT), em Lisboa. Esta iniciativa constituiu o 
1.º encontro no âmbito do projeto «Dinâmicas e Políticas para o Desenvolvimento 
Rural», apoiado pelo Programa para a RRN.  
 
 

IX Colóquio Ibérico de Estudos Rurais: Consulte aqui o Caderno de Resumos 
do IX Colóquio Ibérico de Estudos Rurais realizado a 27 e 28-07-2012, em Lisboa, por 
organização da Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais (SPER) e a Asociación Española 
de Economía Agraria, em articulação com o Centro de Estudos Geográficos da 
Universidade de Lisboa e o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território/IGOT. 
 
 
Energias renováveis: Encontram-se disponíveis aqui as comunicações do Seminário 
“Soluções para a Energia em Zonas Rurais e de Montanha”, realizado a 19-06-2012, em 
Bruxelas.  
 
 
Biomassa Florestal: Consulte aqui as apresentações da conferência "Wood for 
Energy Production", que a Rede Rural da Estónia organizou em colaboração com o 
"Foundation Estonian Private Forest Centre" e o "Estonian Private Forest Union". 

Saiba mais consultando o documento do ICNF (ex-AFN): Culturas Energéticas Florestais 
- Primeira Abordagem do Levantamento da Situação Atual, AFN, 2010 [aqui]. 
 
 
 
XIII Congresso Mundial de Sociologia Rural: Encontram-se disponíveis aqui as 
comunicações deste congresso que decorreu em Lisboa, entre 29-07-2012 e 04-08-
2012. 
 

  

 

 

 

 

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/Pac2013/Acoes_inform.html�
http://www.rederural.pt/images/stories/emrede/doc2_seminariodinamicaspoliticasdesenvolvimentorural.pdf�
http://www.9cier.net/wp-content/uploads/2012/04/Resu9CIER.pdf�
http://www.eusew.eu/press-corner/81�
http://www.maainfo.ee/index.php?id=1913&page=3482&�
http://www.icnf.pt/florestas/florestas/fileiras/biomassa-florestal/resource/docs/biomassa-texto-gtce-junho-2010-v30-06-2010�
http://www.chil.org/rural/group/irsa2012/documents�
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“Regiões funcionais, relações urbano-rurais e política de coesão pós 
2013”: Trabalho recentemente realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa e coordenado pelo Professor João Ferrão [aqui]. 

 

Património: JORNADAS SIPA 2012: Consulte aqui a apresentação da DGADR 
sobre “A salvaguarda e valorização do património rural”, neste evento realizado em 
28/09/2012, em Odivelas.  

 

Renovação das gerações na agricultura da EU-27 – Dados estatísticos: 
Esta Nota tem em vista descrever a situação em toda a UE-27 e pretende sustentar a 
necessidade de apoio a política continuada de renovação das gerações. Leia+.  

 

As mulheres na agricultura e zonas rurais da União Europeia: "Women 
in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile": Este estudo 
apresenta dados estatísticos e um resumo que pretende avaliar a igualdade de género 
nas áreas rurais da UE-27, com especial foco no setor agrícola. Leia+.  
 
 

Brochura de informação (Valónia-Bélgica) sobre derrogações 
aplicáveis aos produtos agrícolas comercializados em circuitos curtos: 
No que concerne à organização e ao desenvolvimento dos circuitos curtos de 
comercialização, não existe um quadro legislativo particular na Valónia. Quanto às 
disposições relativas aos regulamentos CE em matéria de higiene, a Agência Federal 
para a Segurança da Cadeia Alimentar (AFSCA) publicou recentemente uma brochura de 
informação sobre as derrogações aplicáveis aos produtos de quinta [ver aqui] e um guia 
de autocontrolo que deverá ser aprovado proximamente. 
 
 
 
Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse para os agentes 
dos territórios rurais. Envie o seu contributo, envie a sua newsletter: CONTACTAR A RRN.  

 
 
Edição: RRN, 2012. 
Maria Custódia Correia – Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional 
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA            Telef.: +351 218442391 
rederuralnacional@dgadr.pt  –  rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt  –  http://www.rederural.pt 
 
 

   
 
 

http://www.ifdr.pt/ResourcesUser/Noticias/Documentos/ESTUDOS_POAT_FEDER/ICS_RelFinal.pdf�
http://www.rederural.pt/images/stories/emrede/doc3_sipa_odivelas_apresent.pdf�
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/economic-briefs/06_en.pdf�
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/economic-briefs/07_en.pdf�
http://afsca/�
http://www.favv.be/home-fr/_documents/2012-07-26_Produits_de_la_ferme_Fr.pdf�
mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt�
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mailto:rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt�
http://www.rederural.pt/�

