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ADCMOURA IRÁ PARTICIPAR EM PROJECTO  
SOBRE EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

A ADCMoura irá participar, na 
qualidade de empreendimento 
social, no projecto transnacio-
nal RURACTION, com financi-
amento do programa europeu 
Marie Skłodowska - Curie.  
Este projecto visa estudar solu-
ções inovadoras de empreen-
dedorismo social desenvolvi-
das em territórios rurais marca-
dos por défices estruturais e 

conta com o envolvimento de 
doze institutos de investigação, 
cooperativas e associações  de 
sete países europeus (Alema-
nha, Polónia, Dinamarca, Irlan-
da, Grécia, Áustria e Portugal), 
sob coordenação do Instituto 
Leibniz de Investigação sobre 

Sociedade e Território, com 
sede em Erkner, próximo de 
Berlim.  
A investigação, a realizar no 
âmbito de formação de douto-
rados, será guiada pelas se-
guintes questões: em que con-
dições operam os empreende-
dores sociais, como organizam 
as soluções, como colaboram 
em rede e capacitam as popu-

lações locais, que impacto tem 
a sua acção no desenvolvi-
mento rural e como podem ser 
apoiados nas suas actividades 
de resolução de problemas.  
Constituem o consórcio do pro-
jecto os seguintes parceiros: 
Instituto Leibniz de Investiga-

ção sobre Sociedade e Territó-
rio (Alemanha), Universidade 
Adam Mickiewicz de Poznan 
(Polónia), Universidade de 
Roskilde (Dinamarca); Bal-
lyhoura Development Ltd 
(Irlanda),  Instituto Leibniz de 
Estudos Regionais (Alema-
nha), Universidade de Aegean 
(Grécia), Cooperativa Otelo 
Egen (Áustria), Universidade 

de Lisboa (Portugal), Impacto 
Social gGmbH (Alemanha), 
ADCMoura (Portugal), Coope-
rativa Stevia Hellas (Grécia). 
O projecto tem a duração de 
quatro anos (Dezembro 2016 – 
Dezembro 2020).  
 

ADCMOURA INTEGRA COMISSÃO INSTALADORA DO 
FUTURO CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE PLANTAS 
AROMÁTICAS, MEDICINAIS E CONDIMENTARES 

A ADCMoura integra a comis-
são instaladora do futuro Cen-
tro de Competências de Plan-
tas Aromáticas, Medicinais e 
Condimentares (CC-PAM), cu-
jos objectivos gerais são: 
-Reunir os actores relevantes 
na resolução dos constrangi-
mentos que afectam a fileira 
das PAM; 
-Promover   a   competitividade  

da fileira das PAM; 
- Colocar a fileira de PAM por-
tuguesa nos mais elevados 
padrões de excelência mundi-
al. 
Mais de três dezenas de enti-
dades integram esta rede, in-
cluindo o Ministério da Agricul-
tura, das Florestas e do De-
senvolvimento Rural, outras 
entidades institucionais da ad-

ministração, entidades de in-
vestigação do sistema científi-
co e tecnológico, autarquias, 
associações e empresas. 
Os Centros de Competências 
são espaços de partilha e arti-
culação de conhecimentos, 
capacidades, competências e 
recursos, centrados no desen-
volvimento de uma agenda de 
investigação.  
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