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ADCMoura promove projecto Despert@rte,
do Programa Escolhas - 7ª Geração
A partir de hoje e ate ao final do ano,
esta no terreno o projecto Despert@rte, candidatado pela ADCMoura ao Programa Escolhas-7ª
geraçao, um dos 103 projectos seleccionados a nível nacional e um
dos 36 a escala da NUT Alentejo.
Com este projecto pretende-se capacitar as comunidades mais desfavorecidas das freguesias de Povoa de
S. Miguel e Sobral da Adiça, sobretudo as crianças e jovens de etnia cigana aí residentes, para serem participantes activos nos seus contextos de vida mediante a realizaçao de
diversas actividades em ambiente
escolar e comunitario.
Em termos específicos, a intervençao visa aumentar a qualificaçao
deste publico-alvo atraves de acçoes
de educaçao nao formal e formal e
de acompanhamento de medidas
específicas indutoras do sucesso
escolar, alem de actividades de cariz
comunitario e de promoçao do dialogo intercultural.
Nesse sentido, serao desenvolvidas
actividades regulares, de caracter
integrado, que visam responder aos

seguintes objectivos:
-apoiar a integraçao escolar, combater o absentismo, abandono e estigmatizaçao em meio escolar;
-promover a literacia digital;
-promover a igualdade de oportunidades;

territorio;
-promover estilos de vida saudaveis
e actividades de educaçao ambiental e educaçao científica;
-actualizar o diagnostico, de 2013,
relativo a estas comunidades.
Para alem da ADCMoura, fazem par-

-promover as competencias empreendedoras em grupos de mulheres
da comunidade cigana;
-desenvolver actividades de orientaçao para um projecto de vida;
-desenvolver actividades de animaçao e valorizaçao dos recursos do

te do consorcio a Camara Municipal
de Moura, os Agrupamento de Escolas de Moura e Amareleja, as Juntas
de Freguesia de Sobral da Adiça e
Povoa de S. Miguel e a Comissao de
Protecçao de Crianças e Jovens de
Moura.

ADCMoura participa na Escola de Primavera
do projecto RurAction, na Dinamarca
Com a participaçao da ADCMoura,
na qualidade de empreendedora
social, realiza-se, entre os dias 11 e
14 de Março, na Universidade de

Curie), subordinada ao tema "Social
Innovations and Regional Development - Possibilities and Limits of
Intentional Change».

Roskilde (Dinamarca), a Escola de
Primavera do projecto RurActionSocial Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing
Innovative Troubleshooters in Action (Programa Marie Skłodowska

Neste encontro sera feito o ponto da
situaçao das investigaçoes levadas a
cabo por doutorandos em estagio
inicial (Early-Stage Researchers ESR), que, no ambito do projecto,
desenvolvem o seu trabalho acade-

mico.
Do programa consta ainda um seminario com um conjunto de comunicaçoes sobre a tematica da Inovaçao
Social, que serao proferidas por
academicos da Universidade de
Roskilde, Universidade Catolica de
Lovaina e Universidade de Coimbra,
com os títulos sugestivos: «Introduçao a inovaçao social, uma historia de pensamento e pratica de inovaçao social»; «Quando a inovaçao
perdeu o seu caracter social - ou
nao?»; «Política publica como facilitadora e barreira para a inovaçao
social enquanto mudança intencional»; «Inovaçao social e etica - um
caso de ciencia social cavando o seu
proprio tumulo?».
Ja neste mes, Moura acolhe alguns
dos jovens doutorandos cujas investigaçoes versarao a inovaçao social
promovida por empreendedores
sociais em meio rural no Baixo Alentejo, de que e exemplo a ADCMoura.

