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A ADCMoura acaba de ver apro-
vado o projecto SPECHALE -
SPEcialists in Cultural Heritage 
and Attractive Living Envi-
ronment, a desenvolver entre 
2018 e 2021 no â mbito do pro-
grama Erasmus + KA2-Parcerias 
Estrate gicas para a Educaça o de 
Adultos, que conta com a partici-
paça o de sete entidades de cinco 
paí ses: ADCMoura, enquanto 
entidade coordenadora, e Asso-
ciaça o Transfronteiriça de Muni-
cí pios do Lago Alqueva (Portu-
gal), Associaça o Terre dei Savoia 
e eConsulenza Agency (Ita lia), 
Regia o de Planeamento de Vi-
dzeme (Leto nia), Instituto Naci-
onal de Turismo da Croa cia 
(Croâ ciâ) e UESS - Universite  
Europe enne des Senteurs & Sa-
veurs (França). 

Em linha com as metas da Estra-
te gia Europa 2020 e os objecti-
vos do programa Erasmus + e do 
Ano Europeu do Patrimo nio Cul-
tural, que se comemora este ano, 
o projecto SPECHALE visa, de 
forma integrada, incentivar a 
formaça o de especialistas em 
patrimo nio cultural e ambiente, 
a cooperaça o e inovaça o entre 
organismos pu blicos destas 
a reas e o envolvimento de agen-
tes turí sticos e de decisores polí -
ticos  dos cinco paí ses da parce-
ria, tendo presente que o Patri-
mo nio Cultural e o Ambiente 
representam importantes recur-
sos para o crescimento econo mi-
co, a coesa o social e o emprego, 
constituindo uma oportunidade 
para a revitalizaça o de a reas 
urbanas  e  rurais  e  a promoça o  

do turismo sustenta vel. 
Concretamente, pretende-se, 
por um lado, a criaça o de cami-
nhos formativos inovadores no 
campo da cultura e do patrimo -
nio, que se traduzam quer na 
criaça o do perfil de Especialista 
em Patrimo nio Cultural e Ambi-
entes de Vida Atractivos quer na 
promoça o da inovaça o empresa-
rial e no fomento do empreende-
dorismo neste sector. Por outro 
lado, visa-se alcançar o desen-
volvimento profissional dos 
aprendentes adultos, criando 
ferramentas e metodologias 
u teis, melhorando a oferta de 
oportunidades de aprendizagem 
de elevada qualidade, promo-
vendo a orientaça o profissional 
e validando as aprendizagens 
na o formais.  

ADCMoura coordena projecto SPECHALE, na 
área do Património e Ambiente 

Tendo por base as "cozinhas do 
mundo", o projecto Kus Kus, 
coordenado pela organizaça o 
na o governamental francesa le 
LABA, tem como objectivo possi-
bilitar que adultos na o qualifica-
dos, com baixas qualificaço es e 
imigrantes desenvolvam compe-
te ncias empreendedoras explo-
rando as oportunidades ofereci-

das nas a reas da gastronomia e 
da culina ria.  
O projecto decorrera  entre 2018 
e 2020, com financiamento do  
programa Erasmus +, e conta 
com uma parceria constituí da 
por cinco entidades de quatro 
paí ses: as ONG le LABA e AANA– 
Age ncia de alimentaça o Nou-
velle Aquitaine e a cooperativa 

COOP´ALPHA (França), a 
ADCMoura (Portugal), a escola 
KK - Kiezkuechen gmbh (Alema-
nha) e a empresa MMS -Momen-
tum Marketing Services Limited 
(Irlândâ). 
O projecto compreende quatro 
acço es: 
-Kus kitchen, formaça o relacio-
nada com compete ncias profis-
sionais (conhecimento de pro-
dutos, indu stria alimentar local), 
sob a forma de programa forma-
tivo e plataforma audiovisual; 
-Kus pro, para desenvolver as 
compete ncias empreendedoras 
nesta a rea; 
-Kus market, para permitir com-
preender e conhecer as estrate -
gias de marketing e de digitali-
zaça o (serviços de entrega ao 
domicí lio, circuitos curtos...); 
-Kus aliances, para envolvimen-
to de partes interessadas na 
educaça o de adultos no sector 
da culina ria, educaça o empreen-
dedora, produça o e distribuiça o. 

ADCMoura participa no projecto Kus Kus, na 
área das “cozinhas do mundo” 


