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Desenvolvimento rural da UE
Contexto do desenvolvimento rural
O desenvolvimento rural e a agricultura estão bem colocados para contribuírem de forma 
relevante para a prioridade de promover o emprego, o crescimento e o investimento, que está 
no cerne da agenda económica da Comissão Europeia.

Existem 25 
milhões de 
agricultores na UE

O setor agroalimentar assegura, por 

si só, 7% do emprego 
e proporciona 3,5% do valor 

acrescentado da UE

O setor agroalimentar é o 

4.° maior setor 
exportador da UE

As zonas rurais 

constituem 50% do 
território da UE

As regiões rurais criam 20,6% (46,1 milhões) dos postos 
de trabalho na UE

Política de desenvolvimento rural da UE
Os Estados-Membros da União Europeia procuraram dar resposta aos desafios e oportunidades 
que se apresentam às zonas rurais através do desenvolvimento de uma política 
de desenvolvimento rural da UE no âmbito da política agrícola comum (PAC).

Pagamentos diretos e medidas 
de mercado

O primeiro pilar da PAC apoia o rendimento 
dos agricultores — financiado integralmente 

ao abrigo do Fundo Europeu Agrícola 
de Garantia

Desenvolvimento rural
O segundo pilar da PAC apoia as zonas 

rurais — cofinanciado ao abrigo do Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

Política agrícola comum (PAC)
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335 000 explorações agrícolas 
recebam apoio para efeitos de reestruturação 
ou modernização

175 500 jovens agricultores 
recebam apoio ao desenvolvimento 
empresarial

17,7% das terras agrícolas da UE sejam 
abrangidas por contratos de gestão de apoio à 
biodiversidade

2,7 mil milhões de euros 
sejam investidos na produção de energias 
renováveis

18 milhões de cidadãos 
beneficiem de um melhor acesso a serviços de 
TIC nas zonas rurais

117 500 postos de trabalho não 
agrícolas criados

Objetivos da política de desenvolvimento rural
No quadro global da PAC, a política de desenvolvimento rural europeia visa alcançar 
os seguintes objetivos:

• incentivar a competitividade da agricultura;

• assegurar a gestão sustentável dos recursos naturais e ações no domínio do clima;

• alcançar um desenvolvimento territorial equilibrado das economias e comunidades rurais, 
nomeadamente através da criação e manutenção de emprego.

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader)
A política é apoiada pelo Feader, juntamente com o financiamento nacional. Espera-se  
que as despesas do Feader ocasionem os seguintes resultados:
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Programas de 
desenvolvimento rural
Para aplicar a política europeia de desenvolvimento rural existem 
118 programas de desenvolvimento rural (PDR) em toda a UE.

118 programas 
de desenvolvimento 

rural (PDR)

Os PDR definem as ações 
prioritárias e as dotações 
orçamentais para a sua área 
geográfica específica.

«Uma das maiores 
forças do nosso conceito 
de desenvolvimento rural 
é que temos prioridades 
fundamentais, mas cabe 
a cada Estado-Membro 
ou região elaborar 
programas que se 
adequem aos seus desafios 
e oportunidades.»

”
Phil Hogan,  
comissário europeu 
responsável pela Agricultura 
e o Desenvolvimento Rural

4

REDR — Interligar a Europa rural



Trabalhar em rede 
para obter resultados
A fim de alcançar os melhores resultados possíveis com os PDR, foram 
estabelecidas redes rurais em toda a Europa.
As redes rurais nacionais (RRN) apoiam o intercâmbio e a aprendizagem entre todos os 
parceiros envolvidos na aplicação da política de desenvolvimento rural nos Estados-Membros 
da UE: autoridades públicas, parceiros económicos e sociais e organismos relevantes 
representativos da sociedade civil.

É neste contexto que foi criada a  Rede Europeia de Desenvolvimento Rural 
(REDR) para apoiar o intercâmbio e a aprendizagem transnacional e transfronteiriça.

Mais especificamente, a REDR tem quatro objetivos principais:

(1)  aumentar a participação das partes interessadas no desenvolvimento rural;

(2)  melhorar a qualidade dos programas de desenvolvimento rural;

(3)  informar melhor sobre os benefícios da política de desenvolvimento rural;

(4)  apoiar a avaliação dos programas de desenvolvimento rural.

A REDR colabora com 

uma segunda rede rural 

europeia:  

a Parceria Europeia 
de Inovação para  
a Produtividade e 

Sustentabilidade Agrícolas  

(PEI-AGRI).

A PEI AGRI trabalha para promover a inovação 
e a transferência de conhecimentos com 

vista a fomentar uma agricultura 
e silvicultura competitivas 

e sustentáveis.
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28 redes rurais nacionais
/autoridades de gestão

4 autoridades responsáveis
pela avaliação

12 organizações da UE

4 serviços de aconselhamento
agrícola/institutos de investigação

28 redes rurais nacionais
/autoridades de gestão

4 autoridades responsáveis
pela avaliação

12 organizações da UE

4 serviços de aconselhamento
agrícola/institutos de investigação

Governação da rede
O trabalho desenvolvido pela REDR e pela PEI-AGRI é orientado por 
estruturas de governação formais que reúnem o conjunto de grupos 
de partes interessadas no desenvolvimento rural.

O grupo diretor das redes rurais de menor dimensão segue o 
trabalho desenvolvido pela REDR e pela PEI-AGRI duas ou três vezes por ano. Compete-lhe 
nomeadamente assegurar uma boa coordenação dos trabalhos temáticos.

A Assembleia das Redes Rurais reúne-se anualmente para assegurar 
a direção estratégica e fornecer orientações e aconselhamento no que se refere ao trabalho 
desenvolvido pela REDR e pela PEI-AGRI. Sublinha questões emergentes e temas importantes 
a desenvolver pelas redes.

Representantes governamentais
28 organismos pagadores
28 autoridades de gestão

Representantes «locais + civis»
28 grupos de ação local Leader
25 organizações não governamentais da UE
3 organizações de autoridades regionais/locais

Representantes «em matéria de inovação»
28 serviços de aconselhamento agrícola
28 institutos de investigação agrícola

Representantes das RRN
28 redes rurais nacionais

Representantes governamentais
28 organismos pagadores
28 autoridades de gestão

Representantes «locais + civis»
28 grupos de ação local Leader
25 organizações não governamentais da UE
3 organizações de autoridades regionais/locais

Representantes «em matéria de inovação»
28 serviços de aconselhamento agrícola
28 institutos de investigação agrícola

Representantes das RRN
28 redes rurais nacionais
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Unidades de apoio à rede
O trabalho da REDR é facilitado por duas unidades de apoio: o ponto 
de contacto da REDR e o serviço de assistência europeu para efeitos 
de avaliação do desenvolvimento rural.

O ponto de 
contacto (PC) apoia 
o funcionamento da REDR. 
Coordena o trabalho temático 
e analítico, facilita a ligação em 
rede e o intercâmbio e divulga 
o trabalho e as vozes da rede.

As redes rurais nacionais também têm as suas 
próprias unidades de apoio à rede 
(UAR).

 ✚ Descubra os dados de contacto através do mapa 
em linha disponível no sítio da REDR.

O serviço de assistência 
para efeitos de avaliação 
do desenvolvimento rural 
fornece apoio especializado a 
fim de melhorar os métodos, os 
instrumentos,os conhecimentos 
e a compreensão para efeitos 
de avaliação dos PDR. OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL 

PARTILHADOS

 
Rede Europeia de

Desenvolvimento Rural
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Ligação em rede 
e intercâmbio
O ponto de contacto e o serviço de assistência para efeitos 
de avaliação organizam uma série de reuniões e eventos com 
o objetivo de reunir as partes interessadas no desenvolvimento rural.

As reuniões das 
RRN reúnem representantes das 
redes rurais nacionais com o objetivo de 
debaterem e realizarem um intercâmbio 
sobre as suas prioridades, o seu trabalho, 
as suas ideias e as suas preocupações. 
Realizadas 2-3 vezes por ano, estas 
reuniões permitem a ligação em rede entre 
os Estados-Membros, bem como entre 
a comunidade europeia e nacional.

 ✚ Ver as apresentações e os relatórios das 
reuniões disponíveis no sítio da REDR.

Redes rurais 
nacionais (RRN)

Autoridades 
de gestão 

(AG)

Organizações não 
governamentais (ONG)

Investigadores

Serviços de 
aconselhamento
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Grupos de trabalho 
temáticos reúnem as partes 
interessadas com o objetivo de debater a 
compreensão partilhada, as principais mensagens e 
exemplos de boas práticas sobre um determinado 
tema. Geralmente, os grupos reúnem-se 3-4 vezes 
por ano e orientam as realizações no que se refere 
ao desenvolvimento de conhecimentos.

 ✚ Descubra os temas atuais no sítio da REDR.

Os seminários 
da REDR reúnem toda a 
diversidade de partes interessadas 
de toda a Europa com o objetivo de 
debater as últimas reflexões e as 
melhores ideias relativamente a um 
tema específico de desenvolvimento 
rural. São organizados cerca de dois 
seminários por ano que contam com 
a participação, nomeadamente, 
das redes rurais nacionais, das 
autoridades de gestão, dos 
organismos pagadores, dos grupos 
de ação local, das organizações 
europeias, etc.

As sessões 
de trabalho são eventos 
de desenvolvimento de capacidades 
orientados para as principais partes 
interessadas convidadas envolvidas na 
aplicação ou na avaliação dos programas 
de desenvolvimento rural. Centram-se na 
melhoria da realização técnica com base 
nas boas práticas existentes.

Grupos de ação 
local (GAL)

Organismos 
pagadores (OP)

Avaliadores
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4. Planned expenditure per measure (million EUR)

3. Planned expenditure per priority

Priority Total public expenditure per priority (million EUR) % of total public 
expenditure*

P2 - Competitiveness 12.8 %

P3 - Food chain & 
risk management

9.4 %

P4 - Ecosystems 
management

33.7 %

P5 - Resource 
efficiency
& climate

14.8 %

P6 - Social inclusion & 
local development

27.9 %P
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The following chart shows the indicative planned total public expenditure per measure (comprising the EAFRD support and the national
contribution). The measures illustrated in the chart are the complete list of measures selected within the RDP. Measures in color light gray
were not selected by the Member State.

The following table shows how the planned total public expenditure (comprising the EAFRD support and the national contribution) is
allocated between rural development priorities. Priority 1 is considered to be cross-cutting and no separate financial allocation is shown as
the expenditure is distributed across other focus areas.

* Figures do not add to 100 % because the budget for technical assistance is not included. The budget for technical assistance is available in Section 4.
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M20 – Technical assistance
M19 - LEADER/CLLD

M18 – Complementary payments to Croatia
M17 – Risk management

M16 - Cooperation
M15 – Forest-environmental-climate

M14 – Animal welfare
M13 - Areas with constraints

M12 – Natura 2000 & WFD
M11 - Organic farming

M10 - Agri-environment-climate
M09 – Producers groups  & organisations

M08 - Investments in forest areas
M07 – Basic services & village renewal
M06 – Farm & business development

M05 – Damage restoration & prevention actions
M04 - Investments in physical assets

M03 - Quality schemes
M02 - Advisory services

M01 - Knowledge transfer & information actions

Million EUR

Top 3 measures

M04
29%

M07
21%

M13
10%

Desenvolvimento 
de conhecimentos 
no âmbito dos PDR
O ponto de contacto da REDR proporciona uma análise pormenorizada 
da política, dos programas e dos tópicos importantes em matéria de 
desenvolvimento rural. Apresenta a referida análise em formatos 
facilmente compreensíveis por públicos especializados e pelo público 
em geral.

As fichas informativas relativas 
ao acordo de parceria refletem a forma como cada 
Estado Membro vê a interação entre os diferentes fundos e políticas 
da UE (com especial destaque para o Feader).

 ✚ Descarregue-as a partir do sítio da REDR.

Os resumos dos PDR realçam conteúdos selecionados de cada programa de 
desenvolvimento rural nacional e regional, incluindo as despesas previstas e as metas para 2023.

 ✚ Descarregue-os a partir do sítio da REDR.

EUR 838 million
European 
Agricultural Fund 
for Rural 
Development 
(EAFRD)

EUR 717 million
European Social 
Fund (ESF)

EUR 25 million
European Maritime 
& Fisheries Fund
(EMFF)

EUR 1390 
million 
European Regional 
Development Fund 
(ERDF) 

EUR 895 million 
Cohesion Fund
(CF) 22% 

EAFRD

36%
ERDF

23%
CF

19%
ESF

Partnership Agreement 2014-2020: Key facts & figures

SLOVENIA

20% of ERDF, ESF and CF, 51% of EAFRD and 18% 
of EMFF for climate change objectives 

EUR 9.2 million for the
Youth Employment Initiative

EUR 453 billion

EUR 3.9 billion

EUR 0.8 billion

European Structural & 
Investment Funds (ESIF)

EU 2014-2020

Partnership Agreement (PA) 
for Slovenia

EAFRD 
1 national Rural Development 

Programme

0.9%

22%

September 2015
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EU 2020 
priorities

ESI Funds distribution (%) per Thematic Objective ESIF contribution 
per T.O.

(million EUR)

Thematic Objectives
(T.O.)

11. Better public  
administration

10. Better education, training

9. Social inclusion

8. Employment and mobility

1. Research and Innovation

2. Information and Comm. 
Technologies

3. Competitiveness of SMEs

4. Low-carbon economy

5. Combating climate change

6. Environment and resource
efficiency

7. Sustainable transport

Thematic objectives supported in Slovenia and ESIF contributions
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15%
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44%

19%

83%

24%

100%

91%

67%

76%

33%

70%
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24%

4%

2%

51%

24%

22%

76%
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3%
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Map: Belgium - Flanders

2014-2020 Rural Development Programme: Key facts & figures

BELGIUM - FLANDERS

1. General information

EAFRD* support:
EUR 383 765 881

0.4 % of Total EAFRD
support for EU-28

National 
contribution:

EUR 540 748 196

Planned total public 
expenditure:

EUR 924 514 077

Data source: Belgium-Flanders 2014-2020 Rural Development Programme (RDP).  
Note: (1) 2007 data; (2) 2010 data; (3) 2011 data; (4) 2012 data; (5) 2013 data; (6) 
OECD definition applies, including intermediate and predominantly rural regions.

Version 1 – September 2015

Primary sector contribution to 
Gross Value Added (GVA)

% of total (2) 0.9 %

No of agricultural holdings No (4) 25 217

Average farm size ha UAA/holding (4) 24.5

High Nature Value farming % of total UAA (1) 22.0 %

Farmland Birds Index (FBI)

Index 2000 = 100 20.0

From 1990 to 2012 the FBI measuring the 
relative abundance of farmland bird 
species decreased by 80.0 %.

Geographical Area
Country Belgium

Region Flanders

Rural population (6)

Inhabitants (4) 1.4 million

% of total population (4) 21.9 %

Density - Inhab/km2 (4) 271.6

Rural area (6)
Km2 (4) 5 138

% of total area (4) 38.0 %

Agricultural area
Total Utilised 
Agricultural Area (UAA)

Ha (2) 616 860

% of total territory (2) 45.6 %

Forest and other 
wooded land

Ha (5) 185 700

% of total area (5) 14.0 %

Total employment People (2) 2.6 million

Rural employment (6) % of total workforce (2) 19.7 %

Examples of expected achievements

• The programme intends to target more than half of all farmers (about 13 000 farms) to stimulate, in particular, innovative and 
sustainable investments. Around half of the region’s farms will be supported for restructuring and modernising.

• About 1 400 young farmers will be supported.
• Setting-up producer organisations, targeting 1 200 farms (almost 5 % of all farms) will improve the position of producers in the agri-

food chain. Support for risk management will be provided through an all-weather insurance schemes, targeting 5 % of all farmers.
• The RDP will support 3 000 farm investment projects related to environment/climate friendly and resource efficient farming, around 

6 000 investments aiming at a better energy efficiency, 5 000 investment projects aiming at reducing GHG emissions and 1 700 
investment projects aiming at improving the resilience and environmental value of forest ecosystems. This will stimulate 
biodiversity, improve water and soil management, through agri-environmental measures targeting 8 % of Flanders' agricultural land, 
and encourage more organic farming. 

• The LEADER approach, implemented by estimated 15 Local Action Groups (LAGs), will cover roughly 30 % of the rural population,
creating around 80 jobs and improving living conditions and social inclusion. Additionally, 180 investment projects related to basic 
services, such as small-scale infrastructure, recreational facilities and natural heritage, will support local development.

Examples of key challenges

• The average age of farmers is more than 50 years (only 5 % of farmers are younger than 35 years). The number of farms is 
decreasing and their size is increasing.

• Very important for the region of Flanders is also to consolidate the position of farmers in the food production chain and to decrease 
the negative effects of price volatility, as well as to stimulate innovation in order to maintain a competitive position in agriculture.

• Farming in Flanders is large-scale and intensive: high consumption of fertilisers and plant protection products cause negative effects 
on soil and water quality and loss of biodiversity with high concentrations of nitrates in groundwater and surface water.

Source: DG AGRI, Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme of Flanders (Belgium), February 2015.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf

* European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

10

REDR — Interligar a Europa rural



EN

EU RURAL REVIEW
No 20 

European Network for

Rural Development

 

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

GETTING RURAL 
DEVELOPMENT 
PROGRAMMES 
GOING

ISSN 1831-5267

Rural Review 20-EN-V12.indd   1 31/07/15   11:52

European Network for

Rural Development

 

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

EN

The European Agricultural 
Fund for Rural Development

RURAL 
DEVELOPMENT 
PRIORITIES 
2014�2020

PROJECTS BROCHURE

Projects Brochure 01 RURAL DEVELOPMENT PRIORITIES 2014-2020-EN-V20.indd   1 21/05/15   10:05

As boas práticas na execução do projeto e do programa visam

incentivar a transferência de abordagens que já demonstraram funcionar e inspirar ideias 
ainda melhores.

 ✚ Encontre as boas práticas no sítio da REDR.

A Revista Rural 
da UE é a principal 
publicação temática 
da REDR. Duas edições 
por ano apresentam os 
conhecimentos mais recentes 
e as últimas reflexões sobre 
os principais temas em 
matéria de desenvolvimento 
rural.

 ✚ Inscreva-se em linha 
e descarregue edições 
anteriores do sítio da REDR.

A brochura 
dos projetos 
do Feader chama a atenção 
para exemplos de boas práticas. 
Apresenta estudos de casos de 
cerca de uma dúzia de projetos 
financiados pelo Feader sobre um 
determinado tema com o intuito de 
informar e inspirar.

 ✚ Inscreva-se em linha e descarregue 
edições anteriores do sítio da REDR.
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A avaliação FUNCIONA!
As avaliações funcionam como uma importante fonte de informação 
para julgar não só o desempenho das políticas, mas também como 
uma base de responsabilização e transparência para os cidadãos e as 
partes interessadas. O serviço de assistência para efeitos de avaliação 
visa assegurar, com as suas atividades, uma abordagem mais 
orientada para os resultados que facilite a boa governação.

Instrumentos e métodos de avaliação avançados de apoio

As orientações práticas para efeitos 
de avaliação são elaboradas pelo serviço de assistência 
em grupos temáticos de trabalho colaborativos. Essas orientações 
visam prestar assistência metodológica às autoridades de gestão 
(AG) e aos avaliadores.

 ✚ Descarregue as orientações acedendo à secção «Avaliação» no sítio 
da REDR.

Os documentos de trabalho ajudam a informar 
as partes interessadas — AG, redes rurais nacionais (RRN) e Grupos 
de ação local (GAL) — sobre assuntos específicos relacionados 

com a avaliação (por exemplo, questões relacionadas com a avaliação suscitadas pelos 
Estados-Membros, secções de avaliação de relatórios anuais de execução e os eventos 
de desenvolvimento de capacidades).

 ✚ Descarregue os documentos de trabalho acedendo à secção «Avaliação» no sítio da REDR.

As fichas informativas são elaboradas numa base ad hoc e dedicadas 
a temas relacionados com a avaliação selecionados através de sessões de trabalho de boas 
práticas e eventos de desenvolvimento de capacidades para apoiar a transferência de novos 
conhecimentos para todas as partes interessadas na avaliação com o objetivo de incentivar 
um maior diálogo sobre temas importantes em matéria de avaliação.

 ✚ Descarregue as fichas informativas acedendo à secção «Avaliação» no sítio da REDR.

GUIDELINES
ESTABLISHING AND 
IMPLEMENTING THE 
EVALUATION PLAN OF 
2014-2020 RDPS

JUNE 2015
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Orientar a implementação de planos de avaliação (PA) de programas 
de desenvolvimento rural (PDR)

As sínteses das avaliações demonstram a evolução da implementação 
de PA e fornecem aconselhamento sobre como melhorar a implementação e identificar boas 
práticas, contribuindo ainda para o desenvolvimento e a implementação do sistema comum 
de acompanhamento e avaliação do desenvolvimento rural.

 ✚ Descarregue as sínteses acedendo à secção «Avaliação» no sítio da REDR.

Divulgação dos conhecimentos em matéria de avaliação 
para o desenvolvimento rural da UE

O boletim informativo sobre 
a avaliação rural fornece informações 
sobre os desenvolvimentos mais recentes registados 
no seio da comunidade de avaliação, incluindo as boas 
práticas e os métodos e as atividades de desenvolvimento 
de capacidades nos Estados-Membros.

 ✚ Descarregue a última edição do boletim informativo sobre a avaliação 
rural acedendo à secção «Avaliação» no sítio da REDR.
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Rural Evaluation NEWS 
the newsletter of the european evaluation helpdesk for rural development

Number 1  /  June 2015

I n 2013, the Common Agricultural Policy (CAP) 
underwent an important reform. As a result, we not 
only have a policy which is closely aligned with the 

Europe 2020 objectives of fostering smart, sustainable 
and inclusive growth, but which is also better able to 
respond to the challenges and opportunities faced by the 
agricultural sector and the rural economy.

Increasing the effectiveness
of the policies funded by the EU budget is an important 
objective of this Commission, as a way to maximise the 
benefits for European citizens and optimize the use of 
financial resources. 
It is in this context that a Common Monitoring and 
Evaluation Framework has been set up for the CAP as a 
whole and a specific Monitoring and Evaluation System 
developed for rural development policy, built on the 
achievements of the previous programming period.  

I am a strong supporter 
of the rural development policy because it gives flexibility 
not only to Member States and regions, but also to 
individual farmers and rural players, to pursue their 
ambitions. It is a policy which can deliver jobs, growth 
and a sustainable future for our rural areas.  
However, we are confronted with a major challenge, 
and that is to persuade the wider public of the benefits 
of our policy, not only for farmers and rural actors but 
for citizens in general. We need both to make sure that 

the rural development policy delivers and to show its 
achievements. 
This is precisely one of the reasons why the monitoring 
and evaluation system for rural development programmes 
is so important. The system put in place for these 
programmes is amongst the most advanced of any EU 
policy. The targets included in every RDP set a benchmark 
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Comunicação
Os instrumentos de comunicação da REDR são utilizados tanto 
para fazer circular os conhecimentos e as informações mais recentes 
pela rede como para incentivar e possibilitar o diálogo entre 
as partes interessadas.

O sítio da REDR é o balcão 
único para tudo o que pretende saber 

sobre a REDR. Inclui uma visão geral da política, 
das notícias e dos eventos, das realizações no que 
se refere ao desenvolvimento de conhecimentos, 
do conjunto de instrumentos, dos contactos 
nacionais, das publicações, etc.

 ✚ Visite https://enrd.ec.europa.eu

«Rural Connections» é a revista em rede da REDR. Publicada duas vezes por ano, 
apresenta as notícias e atualizações europeias mais recentes, as vozes das partes interessadas 
no desenvolvimento rural de toda a Europa e uma secção temática de relatórios e entrevistas.

 ✚ Inscreva-se em linha e descarregue edições anteriores do sítio da REDR.

Uma vez por mês, 
o boletim 
informativo 

eletrónico da REDR 
envia todas as notícias mais recentes 
sobre a REDR e o desenvolvimento rural 
diretamente para a sua caixa de entrada.

 ✚ Inscreva-se em linha e leia os boletins 
de informação anteriores no sítio 
da REDR.

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

R U R A L
CONNECTIONS
T H E  E U R O P E A N  R U R A L  D E V E L O P M E N T  M A G A Z I N E

EN
European Network for

Rural Development

 

SPRING
2015

NEWS AND UPDATES

NEW ENRD CONTACT POINT
FIRST EVER RURAL NETWORKS’ 
ASSEMBLY
INFOGRAPHICS ON RURAL 
DEVELOPMENT FUNDING 2014-2020

RURAL ISSUES, RURAL PERSPECTIVES

HOPES FOR TRANSNATIONAL 
CO-OPERATION
THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY
RAISING THE VOICE OF RURAL PEOPLE

FOCUS ON…

STAKEHOLDER INVOLVEMENT

ISSN 2443-7379

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

R U R A L
CONNECTIONS
THE EUROPE AN RUR AL DEVELOPMENT MAGA ZINE

EN
European Network for

Rural Development

 

SUMMER
2015

NEWS AND UPDATES

ENRD THEMATIC WORK
NEW EVALUATION HELPDESK

FINANCIAL INSTRUMENTS FOR AGRICULTURE

RURAL ISSUES, RURAL PERSPECTIVES

WESTERN BALKANS RURAL NETWORK
FOOD ON THE URBAN AGENDA
MIGRANTS IN RURAL SWEDEN

FOCUS ON…

RDP IMPLEMENTATION

ISSN 2443-7379

Funded by the

http://enrd.ec.europa.eu

R U R A L
CONNECTIONS
THE EUROPE AN RUR AL DEVELOPMENT MAGA ZINE

EN
European Network for

Rural Development

 

AUTUMN
2015

NEWS AND UPDATES

• LEADER COOPERATION EVENTS
• RDP SUMMARIES
•  INTERNATIONAL YEAR 

OF SOILS 2015

RURAL ISSUES, 
RURAL PERSPECTIVES

• RURAL-FISHERIES
• RURAL BROADBAND
• FLY IN THE ARTISTS!

FOCUS ON…

COMMUNICATING THE RDPS

ISSN 2443-7379
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As redes sociais da REDR 
proporcionam diferentes formas de 
acompanhar a evolução e as notícias 
mais recentes observadas em toda a 
REDR. Mantenha-se atualizado(a) e faça 
ouvir a sua voz.

 ✚ Encontre o canal adequado para si.

Visite a página 
da REDR no 
Facebook para 
obter exemplos 
de práticas de 
desenvolvimento rural de 
toda a UE — bem como 
as tendências e notícias 
mais recentes.

Junte ao grupo da 
REDR no LinkedIn 
para participar 
em debates, 
intercâmbios e 
discussões em 
torno da política de 
desenvolvimento 
rural e de questões 
relacionadas com 
a sua aplicação.

Assista a vídeos 
sobre projetos de 
desenvolvimento 
rural e questões 
temáticas no canal 
EURural YouTube.

Siga @ENRD_CP 
no Twitter para 
obter informações 
atualizadas sobre 
a política de 
desenvolvimento rural 
da UE, notícias e eventos.
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https://www.facebook.com/European-Network-for-Rural-Development-ENRD-388192661294192/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/European-Network-for-Rural-Development-ENRD-388192661294192/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/European-Network-for-Rural-Development-ENRD-388192661294192/?hc_location=ufi
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point
https://www.youtube.com/user/EURural
https://twitter.com/enrd_cp
https://twitter.com/enrd_cp
https://www.facebook.com/European-Network-for-Rural-Development-ENRD-388192661294192/?hc_location=ufi
https://twitter.com/enrd_cp
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point


Mantenha-se informado(a)  
— Participe!

Ponto de contacto da REDR 
Rue de la Loi / Wetstraat, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles/Bruxelas 
BELGIQUE/BÉLGICA 

Tel. +32 2 801 38 00 
info@enrd.eu

Serviço de assistência europeu para efeitos 
de avaliação do desenvolvimento rural 

Boulevard Saint Michel / Sint Michielslaan 77-79 
1040 Bruxelles/Bruxelas 

BELGIQUE/BÉLGICA 
Tel. +32 2 737 51 30 

info@ruralevaluation.eu

Última atualização: fevereiro de 2016

© União Europeia, 2016 
Reprodução autorizada mediante indicação 
da fonte

A Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR) 
é a estrutura que reúne todas as partes interessadas com vista a obter melhores resultados 
em matéria de desenvolvimento rural na UE.

A rede serve de plataforma para a partilha de informações sobre o funcionamento, na 
prática, da política de desenvolvimento rural, programas, projetos e outras iniciativas e como 
os mesmos podem ser melhorados a fim de obter melhores resultados.

Não existe qualquer requisito formal para aderir à REDR, pelo que se estiver interessado(a) 
nos resultados do desenvolvimento rural na Europa, convidamo-lo(a) a manter-se informado(a) 
e a participar!

https://enrd.ec.europa.eu

Obtenha mais informações sobre:

• Programas e política de desenvolvimento rural da UE

• O valor acrescentado da ligação em rede para as áreas rurais

• Governação das redes rurais da UE

• Atividades e realizações do ponto de contacto da REDR

• Trabalho desenvolvido pelo serviço de assistência europeu  
para efeitos de avaliação do desenvolvimento rural
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