
 

 

 

A Rede Rural abrange a totalidade do território nacional e os membros que a constituem são representativos de 
organizações públicas e privadas envolvidas no desenvolvimento rural, à escala nacional, regional e local, em todos
os domínios do desenvolvimento rural. É uma rede aberta, dentro do universo que pretende abranger, realizando
se a adesão mediante uma solicitação dos interessados através de formulário eletrónico.

Para adesão há RRN pode aceder ao FORMULÁRIO

A todas as entidades, membros da RRN, solicita
dos seus dados para o período 2014-2020.

 
 
 

Revista “emRede” 

       

A Rede Rural Nacional produziu dois novos números da 
Revista "emRede”: 
   - N.º 4 - "Jovens Agricultores - Uma aposta no futuro"
   - N.º 5 - "Agricultura Familiar - Uma agricultura com 
rosto" 

 

emRede – Folha Informativa da RRN»   Versões on

Edição: RRN, 2014. Maria Custódia Correia 
Avenida Afonso Costa, 3 - 7º – 1949-002 LISBOA Telef.: +351 218442200
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A Rede Rural abrange a totalidade do território nacional e os membros que a constituem são representativos de 
organizações públicas e privadas envolvidas no desenvolvimento rural, à escala nacional, regional e local, em todos
os domínios do desenvolvimento rural. É uma rede aberta, dentro do universo que pretende abranger, realizando
se a adesão mediante uma solicitação dos interessados através de formulário eletrónico.

FORMULÁRIO-inscrição. 

A todas as entidades, membros da RRN, solicita-se o preenchimento do FORMULÁRIO-
2020. 
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A Rede Rural abrange a totalidade do território nacional e os membros que a constituem são representativos de 
organizações públicas e privadas envolvidas no desenvolvimento rural, à escala nacional, regional e local, em todos 
os domínios do desenvolvimento rural. É uma rede aberta, dentro do universo que pretende abranger, realizando-
se a adesão mediante uma solicitação dos interessados através de formulário eletrónico. 
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