
DL 
 Desenvolvimento Local 

 

 ADCMOURA 
  Nº 173        15 OUTUBRO 2018 

Nos dias 20 e 21 de Novembro, a 
ADCMoura participa em Zagreb, 
na Croa cia, enquanto entidade 
coordenadora, na primeira reu-
nia o transnacional do projecto 
SPEchale - SPEcialists in Cultural 
Heritage and Attractive Living 
Environment, inserido no  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 e Associaça o 
Transfronteiriça de Municí pios 
do Lago Alqueva (Portugal), As-
sociaça 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 
(Croá ciá) e UESS - Universite  
Europe enne des Senteurs & Sa-
veurs (França). 
Durante os dois dias do encon-
tro sera o revistas as principais 
linhas do projecto (objectivos, 
actividades, resultados espera-
dos) e debatidas as questo es que 
dizem respeito a  sua gesta o ad-
ministrativa, financeira e opera-
cional, tais como reunio es trans-
nacionais, animaça o do projecto, 
produço es intelectuais, mobili-
dades formativas e impacto e 
disseminaça o.  
Recorde-se que o projecto 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 com activi-
dade nestas a reas e o envolvi-
mento de agentes turí sticos e de 
decisores polí ticos  dos cinco 
paí ses/regio es da parceria, ten-
do presente que o Patrimo nio 
Cultural e o Ambiente represen-
tam importantes recursos para o 
crescimento econo mico, a coe-
sa o social e o emprego, constitu-
indo uma oportunidade para a 
revitalizaça o de a reas urbanas  e  
rurais  e  a promoça o do turismo 
sustenta vel. 

ADCMoura participa, na Croácia, na reunião 
de abertura do projecto SPEchale  

«Caso de estudo do EUROACE: 
cooperaça o inter-regional no 
sector das Plantas Aroma ticas e 
Medicinais» e  o tí tulo do painel 
de debate em que participara  a 
ADCMoura, no dia 7 de Novem-
bro, na Herdade do Freixo do 
Meio, em Vale Figueira, inserido 
no terceiro evento de dissemina-
ça o do projecto Agropol - Apoio 
a s regio es transfronteiriças eu-
ropeias no sector do agronego -
cio, sob o lema «Ligando as regi-
o es rurais da Europa: economias 
rurais construí das em ecossiste-
mas naturais em Espanha e Por-
tugal».  
A ADCMoura marcara  tambe m 
presença no primeiro e segundo 
eventos de disseminaça o deste 
projecto, a ter lugar em Klagen-
furt (A ustria) e Bruxelas (Be lgi-
ca), respectivamente nos dias 19 
e 24 de Outubro. O primeiro se-
ra  subordinado ao tema: 
«Articular as regio es rurais da 
Europa: aumentar a competitivi-
dade das cadeias de valor agrí -
colas nas regio es rurais atrave s 
da cooperaça o transfronteiriça».  
O segundo tera  como mote 

«Ligando as regio es rurais da 
Europa: a importa ncia da coope-
raça o transfronteiriça para o 
desenvolvimento rural e as ca-
deias de valor agro-alimentar».  

Iniciado em Janeiro de 2016, o 
projecto Agropol, apoiado pela 
Comissa o Europeia (DG AGRI), 
tem como objectivo  fornecer e 
desenvolver conhecimentos pra -
ticos sobre a forma de fortalecer 
a agricultura e a produça o de 
alimentos atrave s da cooperaça o 
transfronteiriça.  

Apo s mais de dois anos de traba-
lho intensivo, os parceiros do 
projecto querem compartilhar 
as liço es aprendidas sobre como 
desenvolver um modelo trans-
fronteiriço europeu para regio es 
rurais com base nas experie n-
cias desenvolvidas em duas regi-
o es piloto entre Carí ntia 
(Á ustriá) e Eslove niá e en-
tre Portugal e Espanha (Euro- 
regia o EUROACE).  
O projecto EPAM - Empreender 
na Fileira das Plantas Aroma ti-
cas e Medicinais, promovido 
pela ADCMoura, conta-se entre 
as boas pra ticas que servira o 
como refere ncia para um mode-
lo de cooperaça o transfronteiri-
ça no sector agro-alimentar e 
florestal com possibilidades de 
ser transferido para outras regi-
o es europeias.   
O projecto Agropol e  desenvolvi-
do por um conso rcio de investi-
gaça o que inclui a IDEA 
(Be lgicá), á METIS (Á ustriá) e á 
Universidade de Ghent (Be lgica). 
Mais informaço es sobre o pro-
jecto esta o disponí veis no sí tio 
da Internet: agropol-events.eu . 

ADCMoura participa em eventos de  
disseminação do projecto Agropol 

A cidade de Zagreb (Croa cia) 
recebe a primeira reunia o 
transnacional do projecto  

SPEchale. 

 


