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Nos dias 23 e 24 de Novembro, a 
ADCMoura esteve na cidade de 
Salon-de-Provence (Marselha/
França) para participar na pri-
meira reunia o transnacional do 

projecto My Smart Quartier 
(Programa Erasmus +), junta-
mente com a ESC2 Associados 
(França), Municí pio de Salon-de 
Provence (França), Associaça o 
para a Animaça o e Gesta o dos 
Equipamentos Sociais de Canou-
rgues (França), Polite cnico de 

Turim - Departamento de Arqui-
tectura e Design e Centro de 
Pesquisa e Documentaça o em 
Tecnologia, Arquitectura e Cida-
de (Ita lia) e Universidade Poli-

te cnica de Vale ncia (Espanha). 
O projecto, a implementar nos 
quatro paí ses/cidades da parce-
ria, incluindo Moura, tem a dura-
ça o de tre s anos e visa, em tra-
ços gerais, promover a participa-
ça o cidada  e colaborativa em 
nu cleos urbanos, especialmente 

em bairros "sensí veis", atrave s 
da capacitaça o das suas popula-
ço es pelo uso de ferramentas 
adaptadas das TIC (Tecnologias 
de Informaça o e Comunicaça o), 
que respondam a necessidades e 
oportunidades destas comuni-
dades, cruzando regeneraça o 
urbana, inclusa o social, educa-
ça o e cultura. 
Durante os dois dias, foram re-
vistas as principais linhas do 
projecto (objectivos, actividades, 
resultados esperados) e aborda-
das as questo es que dizem res-
peito a  sua gesta o administrati-
va, financeira e operacional 
(reunio es transnacionais, ani-
maça o do projecto, produço es 
intelectuais, actividades de 
aprendizagem/mobilidades e 
impacto/disseminaça o). Foi ain-
da decidido que Moura recebera  
a terceira reunia o transnacional, 
em Outubro de 2018. 
A  margem da reunia o, os partici-
pantes visitaram o Centro Digi-
tal de Salon-de-Provence, cidade 
origina ria do Saba o de Marselha 
e de reside ncia do ce lebre Nos-
tradamus.  

ADCMoura participa no projecto My Smart Quartier 

ADCMoura convidada para os Encontros de Herbalia  

Nos dias 17 e 18 de Janeiro de 
2018, realiza-se em Chemille -en-
Anjou (Angers), em França, os 
Encontros de Herbalia, uma con-
fere ncia internacional sobre 
inovaça o na agricultura e plan-
tas aroma ticas e medicinais 
(PAM). 
Este evento e  organizado pe-
lo ITEIPMAI, instituto te cnico 
qualificado pelo Ministe rio da 
Agricultura de França, que asse-
gura uma missa o de investiga-
ça o aplicada ao serviço das filei-
ras das plantas aroma ticas, me-
dicinais e de perfume.  
A seu convite, a ADCMoura apre-
sentara  uma comunicaça o sobre 
o sector das PAM em Portugal, 
tido como um sector inovador 
na Europa. 

Durante esses dois dias havera   
oportunidade para ver debati-
dos temas importantes do uni-
verso das PAM, que va o da intro-

duça o da robotizaça o nas explo-
raço es (na eliminaça o de ervas 
daninhas, colheita e processa-
mento), a s alteraço es clima ticas 
e ao papel das PAM na criaça o 
de soluço es de adaptaça o agro-
no micas, passando pela apre-
sentaça o de inovadores sistemas 
de secagem e ainda pela aborda-
gem de questo es relacionadas 
com a rastreabilidade, biocon-
trolo de culturas, qualidade e 
embalamento. 
No dia 16, realiza-se um evento 
de constituiça o de projecto eu-
ropeu visando melhor caracteri-
zar os riscos associados aos al-
calo ides pirrolizidí nicos e tam-
be m identificar possí veis solu-
ço es para os problemas relacio-
nados com esses compostos. 

Salon-de-Provence, cena rio da primeira reunia o  
do projecto My Smart Quartier  

Primeira reunia o transnacional do projecto My Smart Quartier  
 

http://www.iteipmai.fr/

