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GUIA DO PORTAL PDR 

O guia oferece um breve panorama de todos os 
documentos e conteúdos do Portal, regularmente 
atualizados, permitindo assim encontrar facilmente 
aquilo que se procura!

Bem-vindo ao Portal do Desenvolvimento Rural 2014-2020!

É esta a página de entrada  
do Portal:   

a partir daqui, é possível navegar em 
todas as secções e documentos.
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Pesquisa 
  
Procura informações, mas 
não sabe onde encontrá-
-las? O espaço de busca 
permite encontrar rapida-
mente o índice do Portal e, 
a partir dele, o resto do sítio 
Web da REDR.

Logótipo da REDR  
 
Basta clicar no logótipo para regressar à página 
de entrada da REDR.

Prioridades PDR 
Apontadores para aceder diretamente a infor-
mações sobre as prioridades de 2014-2020 no 
domínio do desenvolvimento rural. Cada secção 
apresenta recursos, da REDR e outros, de ex-
plicação e fundamentação, que inspiram a boa 
execução do PDR (por exemplo, lições colhidas 
da intervenção temática da REDR, recursos da 
UE e dos EM, exemplos de aplicação do PDR).

Participe!    
O fórum opENRD constitui uma oportunidade exce-
lente de participação nas discussões mais recen-
tes sobre o futuro dos PDR e sua execução. Trocar 
informações e experiências, partilhar questões e 
encontrar soluções (comuns) é participar na dis-
cussão!

Novidades 
Facilita o acesso dos utili-
zadores habituais do Portal 
às atualizações e aos docu-
mentos mais recentes nele 
disponíveis.

Em breve 
Informações sobre eventos 
à escala da UE ou nacional, 
de apoio a vários aspetos 
da programação e execução 
do PDR 2014-2020.

Continua na página seguinte
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A página de entrada do Portal permite aceder a inúmeros recursos, da REDR e não só, que abrangem os aspetos gerais da inter-
venção 2014-2020 e temas fulcrais da implementação da REDR. Cada secção apresenta perceções que capitalizam a experiência 
e reforçam o apoio à preparação dos novos PDR.  
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Inter redes foca especificamente o papel das redes na política de desenvol-
vimento rural e a sua importância para os novos PDR. As lições colhidas da 
experiência, dos êxitos e da orientação figuram aqui.

Desenvolvimento local em função da comunidade incide especificamente 
na melhor compreensão da nova abordagem do desenvolvimento local, permi-
tindo que o apoio do LEADER seja coerente e coordenado com o apoio ao de-
senvolvimento local proporcionado por outros fundos EIE. Comporta lições co-
lhidas da experiência e exemplos da orientação e implementação do LEADER.

Acompanhamento e avaliação dos Programas de Desenvolvimento Rural, 
com secções específicas sobre LEADER & TNC (cooperação transnacional), NRN 
(redes rurais nacionais), e com informações e avaliações sobre as principais 
alterações nestas matérias no período de programação 2014-2020.

Países candidatos e potenciais candidatos contém uma seleção de infor-
mações (eventos, iniciativas temáticas e de interligação) de países candidatos 
e potenciais candidatos a adesão à UE, com especial ênfase no processo de 
preparação da nova política de desenvolvimento rural.

Panorama da intervenção 2014-2020 apresenta a política de desenvolvimento rural no contexto do quadro estratégico 
de 2014-2020, salientando as ligações entre os documentos e fases estratégicos da politica de execução.

Legislação e Diretrizes procura apresentar informações atualiza-
das sobre a legislação da UE relacionada com o planeamento e exe-
cução dos novos PDR, explanando igualmente interrelações entre os 
vários atos legislativos da UE e a nível nacional.

Planeamento dos PDR explica pormenorizadamente as fases do 
processo de planeamento e preparação dos próximos PDR 2014-
2020, com calendário indicativo da respetiva adoção. A secção é 
completada com recursos e documentos úteis.

Execução dos PDR inclui recursos de apoio à execução dos PDR 
2014-2020: apontadores para a intervenção da REDR e lições colhi-
das ao longo do período de programação, exemplos pertinentes da 
execução do PDR 2007-2013 e atualizações sobre as ações temáti-
cas em vigor, de apoio à boa execução dos novos PDR.

Experiência de 2007-2013 inclui uma coleção de recursos valio-
sos relacionados com os principais temas de intervenção da REDR 
no período de pragramação de 2007-2013. Aqui se destilam os 
principais ensinamentos para 2014-2020.


