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Desperdício Alimentar: Prevenir, minimizar, tratar 

Combater o desperdício alimentar foi o compromisso assumido por um conjunto de entidades, num documento 
que identifica diversas formas de enfrentar este problema transversal a toda a cadeia alimentar. Saiba mais. 

 

 
 

Candidaturas abertas: ações 3.2 e 3.3 do 
PDR 2020 

  
Candidaturas abertas: DLBC Rurais, DLBC 
Costeiras, DLBC Urbanos 

 

    

 

Para o ano de 2014, o período de apresentação de 
candidaturas decorre de 15 de novembro a 31 de 
dezembro de 2014. Saiba mais. 

  

As candidaturas podem ser apresentadas durante o 
prazo de 90 dias de calendário a contar da data de 
divulgação (16/11/2014) do concurso. Saiba mais. 

      

Redes Europeias: Alterações na estrutura 
orgânica e regras de funcionamento 

  
Açores recebeu Bureau Internacional da 
Assembleia das Regiões Europeias 
Vitícolas 

 

  

 

Foi publicada uma Decisão da Comissão, que 
estabelece a estrutura orgânica e as regras de 
funcionamento da Rede Europeia de Desenvolvimento 
Rural e da Rede da Parceria Europeia de Inovação. 
Saiba mais. 

  

O Bureau Internacional da Assembleia das Regiões 
Europeias Vitícolas (AREV) reuniu, pela primeira vez, 
nos Açores, num encontro que decorreu nos dias 21 e 
22 de novembro, nas ilhas do Faial e do Pico. Saiba 
mais. 
Notícia elaborada pelo Ponto Focal RRN - Região Autónoma dos 
Açores. 

http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede&item=20141016_desperdicio_alimentar.pdf&order=name&srt=yes
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1190-anuncios-do-periodo-de-apresentacao-de-candidaturas-da-acao-3-2-e-da-acao-3-3
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/79-destaques/1207-dlbc-rurais-dlbc-costeiras-dlbc-urbanos-concurso-para-apresentacao-de-candidaturas
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1240-estrutura-organica-e-as-regras-de-funcionamento-da-rede-europeia-de-desenvolvimento-rural-e-da-rede-da-parceria-europeia-de-inovacao
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1246-bureau-internacional-da-assembleia-das-regioes-europeias-viticolas
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1246-bureau-internacional-da-assembleia-das-regioes-europeias-viticolas


      

2015: Ano Internacional dos Solos e Ano 
Europeu para o Desenvolvimento 

  
Projeto TASA: Técnicas Ancestrais, 
Soluções Actuais 

 

  

 

Ano Internacional dos Solos: Solos saudáveis para uma 
vida saudável (FAO). Saiba mais. 

Ano Europeu para o Desenvolvimento: O nosso mundo, 
a nossa dignidade, o nosso futuro (UE). Saiba mais. 

  
"O Projecto TASA centra-se na inovação estratégica do 
produto artesanal, na perspectiva da sua valorização, 
re-identificação e re-interpretação." Saiba mais. 
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http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1237-5-de-dezembro-dia-mundial-do-solo
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1157-2015-e-o-ano-europeu-para-o-desenvolvimento
http://www.rederural.pt/index.php/pt/component/content/article/78-noticias/1088-projeto-tasa-apresentacao-de-novos-produtos-com-alma-alentejana-na-feira-da-dieta-mediterranica
http://www.rederural.pt/index.php/pt/emrede/folha-informativa/folhas-informativas-ano-2014
http://www.rederural.pt/index.php/pt/emrede/revista-da-rrn
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