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A Rede Rural Nacional deseja um Feliz 
Natal e Bom Ano de 2014  
 
Chegámos ao fim de 2013, um ano marcado pelo empenho de todos os 
membros da Rede Rural Nacional em finalizar as atividades do Plano de 
Ação de 2007-2013. Os resultados são muitos e interessantes, e todos 
os que podem ser apresentados em formato digital ficarão disponíveis 
no Centro do Recursos do renovado sítio Internet da Rede Rural 
Nacional. Desejamos a todos Boas Festas e um Ano Novo pleno de 
Ligação em Rede. 
 
Maria Custódia Correia 
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional 

 

 

A Comissão Europeia lança o primeiro convite para candidaturas. Saiba mais. 

 

Foi aprovado o regulamento comunitário para o apoio ao desenvolvimento rural e os textos estão já disponíveis 
em língua portuguesa. Espera-se para muito próximo a publicação em Jornal Oficial da União  Europeia. Saiba mais. 

 

Como aumentar a ligação em rede na RRN? Este ou outro desafio poderá ser agora proposto para discussão on-line 
no novo forum do sítio da RRN. Conheça esta funcionalidade e outras, como o Centro de Recursos ou as bases de 
dados de projectos. Visite o novo sítio da RRN. 

 

O Projeto "Princípios, Práticas e Políticas na Construção de Desenvolvimento Local-Rural: Casos de Sucesso no 
Baixo Alentejo" foi promovido pela parceria ADPM e DRAP Alentejo. Saiba mais (pdf 35MB). 

 

 

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: CONTACTAR A RRN.    
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Projeto PRRN: Desenvolvimento Local-Rural no Baixo Alentejo 

Renovado o sítio internet da Rede Rural Nacional  

O financiamento de oportunidades pelo HORIZONTE 2020 

FEADER aprovado – Documentação disponível em português 
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