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A cidade de Zagreb (Croacia)
recebe a primeira reuniao
transnacional do projecto
SPEchale.
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ADCMoura participa, na Croácia, na reunião
de abertura do projecto SPEchale
Nos dias 20 e 21 de Novembro, a
ADCMoura participa em Zagreb,
na Croacia, enquanto entidade
coordenadora, na primeira reuniao transnacional do projecto
SPEchale - SPEcialists in Cultural
Heritage and Attractive Living
Environment, inserido no Programa Erasmus + KA2-Parcerias
Estrategicas para a Educaçao de
Adultos, que conta com a participaçao de sete entidades de cinco
países: ADCMoura e Associaçao
Transfronteiriça de Municípios
do Lago Alqueva (Portugal), Associaçao Terre dei Savoia e
eConsulenza Agency (Italia),
Regiao de Planeamento de Vi-

dzeme (Letonia), Instituto Nacional de Turismo da Croacia
(Croáciá) e UESS - Universite
Europeenne des Senteurs & Saveurs (França).
Durante os dois dias do encontro serao revistas as principais
linhas do projecto (objectivos,
actividades, resultados esperados) e debatidas as questoes que
dizem respeito a sua gestao administrativa, financeira e operacional, tais como reunioes transnacionais, animaçao do projecto,
produçoes intelectuais, mobilidades formativas e impacto e
disseminaçao.
Recorde-se que o projecto visa,

de forma integrada, incentivar a
formaçao de especialistas em
patrimonio cultural e ambiente,
a cooperaçao e inovaçao entre
organismos publicos com actividade nestas areas e o envolvimento de agentes turísticos e de
decisores políticos dos cinco
países/regioes da parceria, tendo presente que o Patrimonio
Cultural e o Ambiente representam importantes recursos para o
crescimento economico, a coesao social e o emprego, constituindo uma oportunidade para a
revitalizaçao de areas urbanas e
rurais e a promoçao do turismo
sustentavel.

ADCMoura participa em eventos de
disseminação do projecto Agropol
«Caso de estudo do EUROACE:
cooperaçao inter-regional no
sector das Plantas Aromaticas e
Medicinais» e o título do painel
de debate em que participara a
ADCMoura, no dia 7 de Novembro, na Herdade do Freixo do
Meio, em Vale Figueira, inserido
no terceiro evento de disseminaçao do projecto Agropol - Apoio
as regioes transfronteiriças europeias no sector do agronegocio, sob o lema «Ligando as regioes rurais da Europa: economias
rurais construídas em ecossistemas naturais em Espanha e Portugal».
A ADCMoura marcara tambem
presença no primeiro e segundo
eventos de disseminaçao deste
projecto, a ter lugar em Klagenfurt (Austria) e Bruxelas (Belgica), respectivamente nos dias 19
e 24 de Outubro. O primeiro sera subordinado ao tema:
«Articular as regioes rurais da
Europa: aumentar a competitividade das cadeias de valor agrícolas nas regioes rurais atraves
da cooperaçao transfronteiriça».
O segundo tera como mote

«Ligando as regioes rurais da
Europa: a importancia da cooperaçao transfronteiriça para o
desenvolvimento rural e as cadeias de valor agro-alimentar».

Iniciado em Janeiro de 2016, o
projecto Agropol, apoiado pela
Comissao Europeia (DG AGRI),
tem como objectivo fornecer e
desenvolver conhecimentos praticos sobre a forma de fortalecer
a agricultura e a produçao de
alimentos atraves da cooperaçao
transfronteiriça.

Apos mais de dois anos de trabalho intensivo, os parceiros do
projecto querem compartilhar
as liçoes aprendidas sobre como
desenvolver um modelo transfronteiriço europeu para regioes
rurais com base nas experiencias desenvolvidas em duas regioes piloto entre Caríntia
(Áustriá) e Esloveniá e entre Portugal e Espanha (Euroregiao EUROACE).
O projecto EPAM - Empreender
na Fileira das Plantas Aromaticas e Medicinais, promovido
pela ADCMoura, conta-se entre
as boas praticas que servirao
como referencia para um modelo de cooperaçao transfronteiriça no sector agro-alimentar e
florestal com possibilidades de
ser transferido para outras regioes europeias.
O projecto Agropol e desenvolvido por um consorcio de investigaçao que inclui a IDEA
(Belgicá), á METIS (Áustriá) e á
Universidade de Ghent (Belgica).
Mais informaçoes sobre o projecto estao disponíveis no sítio
da Internet: agropol-events.eu .

