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A Rede Rural Nacional estará presente na Feira Nacional de Agricultura de Santarém: 4-12 
junho 2016 

 

A Rede Rural Nacional estará presente na Feira Nacional de Agricultura de Santarém de 4 a 12 de junho de 2016, na Nave A 
- Salão Prazer de Provar - CNEMA.  
O espaço de participação da RRN está organizado de forma a dar visibilidade às entidades que integram a Rede e às suas 
iniciativas e projetos mais relevantes.  
Nesse sentido, e por forma a abranger o maior número possível de entidades, setores e territórios, cada dia de presença 
da RRN na Feira será dedicado a um tema.  
Serão desenvolvidas atividades como, mostra e provas de produtos, pequenas sessões de informação com o apoio de 
técnicos, encontros B2B, e organizados os seminários “Importância das leguminosas na Dieta Mediterrânica” e “Grupos 
Operacionais no PDR 2020”.  

      

Seminário "Grupos Operacionais no PDR 2020" - Dia 9 de junho 

No âmbito da Feira Nacional da Agricultura, a Rede Rural Nacional e a Autoridade de 
Gestão do PDR 2020 organizam este seminário, com o objetivo informar sobre as 
experiências de funcionamento dos primeiros Grupos Operacionais nos outros 
Estados Membros e sobre a implementação da Ação 1.1 - Grupos Operacionais do 
PDR 2020. A sessão realizar-se-á dia 9 de junho (parte da tarde), no CNEMA-
Santarém, Sala Scalabis. 
Descarregue o PROGRAMA. 
Faça aqui a sua INSCRIÇÃO.  

  

 

      

Seminário "Importância das Leguminosas na Dieta Mediterrânica" - Dia 6 de junho 

No âmbito da Feira Nacional de Agricultura e por ocasião do Ano Internacional das 
Leguminosas, a Rede Rural Nacional, em colaboração com o Grupo de 
Acompanhamento para a Salvaguarda e Promoção da Dieta Mediterrânica, realizará 
este seminário, onde se pretende divulgar e promover a Dieta Mediterrânica em 
Portugal, assim como os benefícios do consumo de Leguminosas. A sessão realizar-
se-á no dia 6 de junho (parte da manhã), no CNEMA-Santarém, Sala Estúdio. 
Descarregue o PROGRAMA. 
Faça aqui a sua INSCRIÇÃO.  

  

 

http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2016&item=PROGR_SEMINARIO_RRN_DIA-9_GO-1.pdf&order=name&srt=yes
https://docs.google.com/forms/d/1GlWzlaFSrMjaVL3e1jET97mM8DyAzJ1DgKpcjfxH2SI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FFolhaInformativa_EmRede%2FEmRede_2016&item=PROGR_SEMINARIO_RRN_DIA-6_Dieta.pdf&order=name&srt=yes
https://docs.google.com/forms/d/1TJpMYG4tDAjPtSEDWm5wgNe2ckfIvUQPrbJmKtAIYic/viewform?c=0&w=1
http://www.pdr-2020.pt/site
http://proruralmais.azores.gov.pt/
http://proderam2020.madeira.gov.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020


  

 

Participação dos membros 

Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse para os agentes dos territórios rurais. Envie o seu contributo, 
envie a sua folha informativa: CONTACTE A RRN. 

        

«emRede – Folha Informativa da RRN»   Versões on-line  

«emRede – Revista da RRN» Versões on-line 

Newsletter da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (ENRD) Versões on-line 

Edição: Rede Rural Nacional, 2016.  
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