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DESENVOLVIMENTO RURAL 

 Artigo 54.º do Regulamento (UE) N.º 1305/2013 – 

FEADER, define que cada Estado-membro cria uma 

rede rural nacional que reúne as organizações e 

administrações envolvidas no desenvolvimento rural 

 

 Continente e as Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores 

 





O PAPEL DA RRN 

 A RRN desempenha um papel ativo no apoio à ação dos 

agentes envolvidos no desenvolvimento rural, favorecendo 

e potenciando o encontro entre a procura e a oferta de 

informação, de experiência e de conhecimento.  

 Em paralelo, a Rede contribui para introduzir novas 

temáticas, estimular e alargar o debate, potenciar a 

produção e a aplicação de novos conhecimentos e 

fomentar a inovação. 

 



MEMBROS DA RRN 

 A RRN abrange a totalidade do território nacional e os 

membros que a constituem são representativos das 

principais organizações públicas e privadas envolvidas 

no desenvolvimento rural, à escala nacional, regional e 

local, em todos os domínios do desenvolvimento rural.  
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Rede Rural Nacional – Rede que promove a 

ligação entre entidades públicas e privadas 

 Aumentar a participação das partes interessadas 
na execução do desenvolvimento rural; 

Melhorar a qualidade da execução dos programas 
de desenvolvimento rural; 

 Informar o público em geral e os potenciais 
beneficiários sobre a política de desenvolvimento 
rural e as possibilidades de financiamento; 

 Fomentar a inovação na agricultura, na produção 
alimentar, nas florestas e nas zonas rurais. 



Plano de Ação da RRN 

O Plano de Ação da Rede Rural Nacional – identifica 

as tipologias de atividades e metas de concretização 

 Inclui um plano de comunicação 

 Temáticas para a intervenção da RRN – Inovação e o 

LEADER. Outras temáticas - identificadas pelas 

estruturas da RRN e membros, cujo envolvimento 

permitirá identificar problemas / necessidades / 

oportunidades dos seus territórios / setores de 

atividade. 



Plano de Comunicação da RRN 

Objetivos 

 Informar o público e os beneficiários dos PDR  

Promover a política de desenvolvimento rural  

Envolver os agentes do desenvolvimento rural 



Área de Informação e Comunicação – Ferramentas 

Sítio da RRN / 
redes sociais 

E-mail / 
contacto 
pessoal 

Publicações  
Eventos / 
mostras 

Filmes / vídeos 

Folha 
informativa 

Reuniões, 
workshops e 
seminários 

Comunicação 
social 



•Temáticas: Inovação, LEADER, outras identificadas nas Regiões e pelos 

membros (identificar problemas/oportunidade, juntar interessados, 

debater, propor soluções) 
  

Através de:  

•Focus Group  e/ou Grupos de trabalho  

•Sistematização e divulgação de informação 

•Debate de temas relevantes 

•Ações de capacitação  

 

Ligação com Europa – participação em grupos temáticos, reuniões sobre 

temas, brochuras e revistas, organização de visitas de estudo e 

intercâmbios com outros estados membros.    

Tipologia de Atividades da RRN 



Trabalho em Rede Por Áreas Temáticas 

 

 Circuitos curtos de comercialização 

 Valorização da floresta – Gestão florestal 

 Organização da produção 

 Dinamização das zonas rurais, acesso à terra e jovens agricultores. 

 Fileiras produtivas e produção sustentável das fileiras no âmbito 

das alterações climáticas 



• Iniciativas e Projetos Relevantes  

 

Divulgação em Portugal: base de dados no site RRN, facebook, folha informativa, 

revista, seminários, eventos diversos, vídeos. 

  

Divulgação na Europa: site da rede europeia, revistas e brochuras, reuniões e 

encontros. 

Tipologia de Atividades da RRN 



Projetos Relevantes – base de dados PT 

 

 

 

 

 

 

 



Projetos Relevantes – base de dados UE 

 

 

 

 

 

 

 



•Informação sobre Atividades Membros da RRN, da REDR e outros Estados-

Membros ou atividades relevantes para a agricultura e DR 

 

Site, folha informativa, redes sociais, brochuras, publicações 

• Informação sobre PDR (em articulação com as AGs) 

 

Site e redes sociais da RRN, sessões de informação sobre PDR (e em particular 

matérias frequentemente geradoras de incumprimento), publicitação de 

anúncios. 

 

Tipologia de Atividades da RRN 



Área de Informação e Comunicação 

 

 

- N.º de subscritores a quem é enviada a FI: 5.415  

- N.º de FI da RRN editadas: 78 

- e FI da PEI-AGRI editadas: 32 

 

 

 



A RRN e a Europa 







Muito obrigada! 

 

rederuralnacional@dgadr.pt 

 

www.rederural.gov.pt 

 

www.inovacao.rederural.gov.pt 
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