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O desenvolvimento rural na União Europeia... 

... faz parte da política agrícola comum 
(PAC) e é uma área política de importân-
cia vital: Mais de 56% da população dos 
Estados-Membros da UE vive em zonas 
rurais, que cobrem 91% do território. A 
União Europeia (UE) tem 500 milhões 
de consumidores e todos precisam de 
uma fonte fiável de abastecimento de 
alimentos saudáveis e nutritivos. A PAC 
é, desde há muito, um domínio político 
fundamental da UE em constante evo-
lução para fazer face a novos desafios, 
tais como as alterações climáticas, a 
gestão sustentável dos recursos natu-
rais e a dinamização da economia rural. 

A política de desenvolvimento rural para 
2007-2013 centra-se em três objetivos 
prioritários. A saber:

•	 aumentar a competitividade do setor 
agrícola e florestal;

•	 melhorar o ambiente e a paisagem 
rural; e

•	 melhorar a qualidade de vida nas 
zonas rurais e incentivar a diversifi-
cação da economia rural.

De forma transversal, visa também incitar 
as comunidades locais  a envolverem-se 
mais ativamente no desenvolvimento 
dos seus próprios domínios de ação. Os 
grupos de ação local (GAL), que congre-
gam parceiros locais, criam e executam 
estratégias de desenvolvimento das suas 
comunidades, utilizando a metodologia 
LEADER*. 

Cada Estado-Membro elabora programas 
nacionais ou regionais de desenvolvimen-
to rural (PDR), que norteiam a execução da 
política de desenvolvimento rural. 

* o acrónimo LEADER deriva do francês «Ligações 
entre ações para o desenvolvimento da economia 
rural». A ideia é a criar parcerias sólidas e enco-
rajar a cooperação, promovendo a inovação e as 
melhores soluções locais para problemas locais.

... é o fundo da UE que apoia a execução 
dos PDR em toda a União Europeia.  

O Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), gerido 
pela Direção-Geral da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural da Comissão 
Europeia, fornece quase metade dos mais 
de 200 milhões de euros de financiamento 
a favor dos PDR. Esta abordagem permite 
que o cofinanciamento da UE para o de-
senvolvimento rural se centre  nas prio-
ridades definidas em conjunto a nível da 
UE, possibilitando, simultaneamente uma 
flexibilidade suficiente a nível nacional  
e regional.  

Os folhetos informativos sobre os projetos 
do FEADER produzidos pela REDR contêm 
exemplos de diferentes tipos de atividade 
de desenvolvimento rural que benefi-
ciaram de cofinanciamento: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

O Fundo Europeu Agrícola  
de Desenvolvimento Rural...
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... foi criada em 2008 pela Direção-Geral 
da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural da Comissão Europeia para ajudar 
a melhorar a execução dos PDR. Nesta 
perspetiva, a Rede Europeia para o 
Desenvolvimento Rural (REDR) produz 
e partilha informações sobre o funcio-
namento, na prática, das políticas de 
desenvolvimento rural e como podem ser 
melhoradas, e cria condições que facili-
tem a troca de informações e a coopera-
ção em toda a Europa rural. A REDR reúne 
um conjunto de partes interessadas no 
desenvolvimento rural; nomeadamente, 
as redes rurais nacionais, as autoridades 

dos Estados-Membros e as organizações 
de desenvolvimento rural que operam a 
nível europeu.

O ponto de contacto da REDR assiste 
a Direção-Geral da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural na gestão da rede, 
como prevê o ponto focal das atividades 
da REDR. O ponto de contacto está ba-
seado em Bruxelas e as suas atividades 
incidem nas três principais vertentes da 
estratégia da REDR , a saber:

•	 análise política;

•	 comunicação; e

•	 trabalho em rede.

A Rede Europeia para o Desenvolvimento Rural…

… procura melhorar a execução da política 
de desenvolvimento rural da UE. Este tra-
balho de análise destina-se a:

•	 melhorar a compreensão do funcio-
namento da política, na prática ;

•	 identificar deficiências e os aspetos a 
melhorar; e

•	 contribuir para o processo de tomada 
de decisões nos Estados-Membros e 
a nível europeu.

O trabalho analítico da REDR envolve:

•	 grupos de trabalho que reúnem peri-
tos de diferentes Estados-Membros 
para partilhar pontos de vista sobre 
o financiamento rural e os meca-
nismos de execução FEADER, entre 
outros temas;

•	 iniciativas, juntamente com redes 
rurais nacionais, sobre temas como 
a silvicultura e o espírito empresarial 
rural; e

•	 análise do funcionamento, na prática, 
do desenvolvimento rural. 

É analisado um amplo leque de matérias, 
que vão das relações entre a agricultura 
e a economia rural em geral aos serviços 
ambientais, passando pela inovação, o 
desenvolvimento promovido pelas comu-
nidades locais, inclusão social e jovens nas 
áreas rurais. 

O trabalho de análise política da REDR 
pode ser consultado no seu sítio web. A in-
formação disponibilizada inclui conclusões 
e recomendações do grupo de trabalho, 
assim como boletins de informação e 
estatísticas sobre os domínios de inter-
venção . Para mais informações consultar: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/

A base de dados dos projetos PDR pos-
sui centenas de exemplos de como a 
política de desenvolvimento rural está a 
ser aplicada em toda a UE. Para consul-
tar os projetos: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/rdp_view/

A análise política da REDR... 
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... está no cerne da atividade da REDR: 
ao reunir, de forma formal e informal, 
uma variedade de agentes de desenvol-
vimento rural, a REDR facilita o inter-
câmbio de conhecimentos e a partilha 
de experiências e de ideias inovadoras.  

A eficácia deste trabalho em rede é cada 
vez mais reconhecida tanto para envolver 
as partes interessadas como para reforçar 
a aplicação da política de desenvolvimen-
to rural. Como «rede de redes», a REDR 
desempenha um papel específico. Para 
mais informações sobre os seminários 
e reuniões da REDR que utilizam meto-
dologias participativas para estimular a 
interação, consultar: http://enrd.ec.europa.
eu/networks-and-networking/

O LEADER é um ponto crucial das nossas 
atividades de rede. Anualmente, a con-
ferência LEADER reúne os GAL de todos 
os Estados-Membros para partilharem 
as melhores práticas e discutir questões 
como a forma de melhorar a execução 
das estratégias locais de desenvolvimento 
rural e pôr em prática projetos de coope-
ração transnacional. O Portal LEADER no 
sítio web da REDR é um elemento-chave 
para apoiar estas atividades, incluindo um 
conjunto de ferramentas destinados aos 
GAL, informações sobre ofertas de coope-
ração, publicações, vídeos e muito mais: 
http://enrd.ec.europa.eu/leader/

O trabalho em rede…

... é uma das principais prioridades da 
REDR. São utilizados vários canais de 
comunicação para dar a conhecer a polí-
tica de desenvolvimento rural em ação e 
partilhar as atualidades sobre o desenvol-
vimento rural com vários tipos de público. 
A REDR estabelece assim o diálogo com 
a comunidade de desenvolvimento rural 
sobre os resultados da investigação,  
a evolução política e os exemplos locais 
de sucesso. 

O sítio web da REDR é o principal instru-
mento de comunicação e congrega todas 
as suas atividades. 

•	 Para uma visão global da política 
de desenvolvimento rural em cada 
Estado-Membro, explorar os nossos 
mapa interativos em: http://enrd.
ec.europa.eu/country/

•	 A galeria de meios audiovisuais 
contém vários álbuns sobre 
diversos eventos e vídeos sobre 
projetos de desenvolvimento rural 
interessantes: http://enrd.ec.europa.
eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 O Portal da Comunicação e do  
Desenvolvimento Rural apresenta 
exemplos de instrumentos 
de comunicação eficazes que 
promovem o desenvolvimento 

rural na UE. Consultar: http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

As publicações da REDR estão disponíveis 
em seis línguas (DE, EN, ES, FR, IT e PL) e 
incluem o seguinte:

•	 Análise rural da UE — que analisa 
em profundidade os  diferentes 
domínios de política rural;

•	 Revista da REDR — que recolhe 
 todas o relatos mais recentes da 
REDR, redes rurais nacionais e GAL 
em toda a Europa;

•	 Brochuras sobre os Projeto do 
FEADER — que referem exemplos 
bem sucedidos de projetos financia-
dos pelo FEADER; 

•	 Rur@l Newsflash — um boletim de 
informação em linha com as últimas 
atividades da rede.

A REDR está igualmente presente nas re-
des sociais: Facebook (www.facebook.com/
EUAgri); Youtube (www.youtube.com/user/
EURural);  e Twitter (@enrd_cp).

Para subscrever as publicações d REDR 
ou aderir ao fórum de discussão em li-
nha opENRD, consultar: https://webgate.
ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

A comunicação em matéria de  
desenvolvimento rural... 
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Para receber as últimas publicações da REDR basta 
inscrever-se em:  
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Acompanhe as últimas tendências de  
desenvolvimento rural aderindo à discussão no opENRD:  
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Para mais informações  
sobre a REDR, consultar:  

www.enrd.eu

op

Perguntas?  Envie um e-mail para  o seguinte endereço: info@enrd.eu 

Fotos: Kevin Nicholson (cobertura), Egidijus giedraitis (página 2), Matej povše/foto global 123rf.com (página 3),  
johnnydevil 123rf.com/maxfx 123rf.com (página 4), dipressionist 123rf.com/Heather Boyd 123rf.com (página 5),  
Mario Folchi (página 6), Steve Morgan (página 7).
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