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ADCMoura é co-promotora do projecto
Internacionalização dos Recursos Silvestres
Promover a competitividade da
fileira dos Recursos Silvestres
do Alentejo, atraves do desenvolvimento e dinamizaçao de
um programa para a internacionalizaçao desta fileira, como
iniciativa sustentavel centrada
no territorio, e o objectivo central do projecto Internacionalização dos Recursos Silvestres
2020 - Programa de Qualificaçao
para a Internacionalizaçao dos
Recursos Silvestres, operaçao
candidatada com sucesso ao
Sistema de Apoio a Acçoes Colectivas (SIAC), enquadrada no
Programa Operacional do Alen-

tejo 2014-2020 e iniciada no dia
1 de Setembro.
Para alem da ADCMoura, participam no projecto enquanto entidades beneficiarias o NERBEAEBAL- Associaçao Empresarial
do Baixo Alentejo e Litoral, Associaçao Comercial, Industrial e
Empresarial do Concelho de Almodovar, Agencia Regional de
Promoçao Turística do Alentejo
e Turismo do Alentejo ERT.
Com esta operaçao visa-se o desenvolvimento dos segmentos
empresariais de base da fileira
dos Recursos Silvestres, alargando a sua base de competencias,

potenciando o sucesso da internacionalizaçao das PME’S, atraves do desenvolvimento de mecanismos inovadores de prospecçao, conhecimento e acesso
aos mercados internacionais e
do estímulo a iniciativas colectivas inovadoras que potenciem a
sua internacionalizaçao, em conformidade com a estrategia regional de especializaçao inteligente e com a estrategia PROVERE, liderada pela Camara Municipal de Almodovar.
A intervençao incidira sobre
quatro mercados europeus a
definir.

Moura e Lisboa acolhem evento internacional
sobre literacia digital
Numa organizaçao da ADCMoura, as cidades de Moura e Lisboa
acolhem, entre 10 e 13 de Outubro deste mes, a segunda mobilidade formativa do projecto
internacional My Smart Quartier,
financiado pelo programa Erasmus +, que congrega entidades
de Portugal (ADCMoura), Espanha (Universidade Politecnica
de Valencia), França (ESC2 Associados, Associaçao para a Animaçao e Gestao dos Equipamentos Sociais de Canourgues, Município de Salon-de-Provence) e
Italia (Universidade Politecnica
de Turim).
Sob o título “Preparar para uma
Cidadania Digital”, esta iniciativa
tem como tema a literacia digital, enquanto instrumento de
inclusao social e de exercício da
cidadania, e pretende promover
o conhecimento e o intercambio
de ferramentas e respostas colectivas ou individuais, reconhecidas como boas praticas, no
combate a infoexclusao e aos
baixos níveis de participaçao
cidada, sobretudo entre os publicos mais fragilizados e afastados das novas Tecnologias de In-

formaçao e Comunicaçao.
O programa arranca em Lisboa
(Museu das Comunicaçoes), no
dia 10, para dar a conhecer, durante a manha, as experiencia do
CDI - Centro de Inclusao Digital,
uma ONG com trabalho na area
da inclusao e inovaçao social e
digital, e da AMA - Agencia para
a Modernizaçao Administrativa,
sobretudo o projecto LabX (La-

boratorio de Experimentaçao da
Administraçao Publica), na area
da inovaçao e desmaterializaçao
dos serviços publicos, com o
proposito de facilitar a relaçao
dos cidadaos com a administraçao.
De tarde, nas instalaçoes do CES
- Centro de Estudos Sociais, Giovanni Allegretti, um dos mentores do Orçamento Participativo
em Portugal, apresentara o projecto EMPATIA - Enabling Multi

channel PArticipation Through
ICT Adaptations, e Paulo Francisco, da Camara Municipal de
Lisboa, divulgara as mais recentes inovaçoes da iniciativa multicanal “Lisboa Participa”.
Os dias 11 e 12 de Outubro, ja
em Moura, serao consagrados ao
conhecimento de experiencias
no terreno sobre formas e conteudos de aprendizagem do digital
com impacto na inclusao social e
participaçao dos cidadaos. Entre
as experiencias destacam-se o
Espaço Internet e os Laboratorios de aprendizagem-Salas do
Futuro (Camara Municipal de
Moura), o projecto CUBETTO Robotica e programaçao para
crianças (Centro Infantil Nossa
Senhora do Carmo) e os projectos Envolvimento Parental na
Escola, Estamos na Net, AgoraMoura, Espaço de participaçao
Moura Cidade e Territorio e
CiDNET (ADCMoura).
A aguardar confirmaçao estao
ainda abordagens, por videoconferencia, as iniciativas Academia
de Codigo, FABLAB, Campos de
Ferias «Cidadania Digital» e Rede OBLID.

