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A segunda quinzena de Março mar-
ca a chegada a Moura dos primeiros 
estudantes de doutoramento (Early-

Stage-Researchers), no a mbito do 
projecto RurAction (programa Ma-
rie Skłodowska-Curie), que desen-
volvera o aqui uma parte do seu 
trabalho de investigaça o, depois da 
participaça o na Escola de Primave-
ra , uma iniciativa ao abrigo do mes-
mo projecto, que decorreu na Uni-

versidade de Roskilde (Dinamarca), 
entre 11 e 14 de Março.   
Sob orientaça o da ADCMoura, que 

participa na qualidade de empresa 
social, Georgios Chatzichristos, Ma-
rina Novikova e Barraí  Hennebry  
encontram-se a preparar nestes 
primeiros dias, no a mbito do traba-
lho de campo, o programa de entre-
vistas a empreendedores sociais que 
operam no Baixo Alentejo e a enti-

dades diversas, de ní vel nacional, 
regional e local, que trabalham nas 
a reas do desenvolvimento e da ino-
vaça o social em meio rural. 
Brevemente, chegara o a Moura, com 
ide ntica missa o, os seus colegas 
Sunna Kovanen, Jamie-Scott Baxter, 
Anya Umantseva e Lucas Olmedo.  
Estes contactos te m como objectivo 
compreender em que condiço es 
operam estas empresas sociais, co-
mo organizam as soluço es, como 
colaboram em rede e capacitam as 
populaço es locais, que impacto te m 
as suas acço es no desenvolvimento 
rural e como podem ser apoiadas na 
sua actividade de resoluça o de pro-
blemas.  
De acordo com a filosofia do RurAc-
tion, aos objectivos do projecto rela-
cionados com a investigaça o juntam
-se a aprendizagem e as vive ncias 
resultantes do contacto directo com 
os problemas das regio es rurais, 
como e  o caso do Baixo Alentejo.  
 

Moura acolhe estudantes de doutoramento, 
no âmbito do projecto RurAction  

Assinatura de protocolos em Lisboa marca o 
início da 7ª Geração do Programa Escolhas 

No dia 21 de Março, decorreu no 
Centro de Congressos de Lisboa a 
cerimo nia de assinatura dos proto-
colos da 7ª geraça o do Programa 
Escolhas, com a presença das equi-
pas dos 103 projectos vencedores, 
incluindo a ADCMoura, promotora e 
gestora do projecto Despert@rte. 
Estes projectos, financiados para o 
bie nio 2019-2020, distribuem-se 
por 17 distritos de Portugal Conti-
nental e pelas 2 Regio es Auto nomas, 
dividindo-se pelas seguintes NUT II: 
30 no Norte; 19 no Centro; 36 na 
A rea Metropolitana de Lisboa; 11 no 
Alentejo e 4 no Algarve. A interven-
ça o destes projectos ocorre em 68 
municí pios diferentes, com uma 
maior representaça o em Lisboa 
(12), Sintra (8), Amadora e Porto 
(5) e Vila Nova de Gaia e Gondomar 
(4). 
Para esta 7.ª geraça o do Escolhas, 

preve -se envolver 23.883 partici-
pantes, 5.795 imigrantes ou descen-
dentes de imigrantes e 4.464 pesso-
as de etnia cigana. 
A cerimo nia contou com a presença 
da Ministra da Preside ncia e da Mo-
dernizaça o Administrativa, Mariana 
Vieira da Silva, e da Secreta ria de 
Estado para a Cidadania e a Igualda-

de, Rosa Monteiro, ale m do Alto-
comissa rio para as Migraço es e Co-
ordenador Nacional do Programa 
Escolhas, Pedro Calado. 
O Programa Escolhas, criado em 
2001 e dinamizado pelo Alto-
Comissariado para as Migraço es, 

tem como objectivo a inclusa o social 
de crianças e jovens provenientes 
de contextos mais vulnera veis, des-
de logo os descendentes de migran-
tes e as de comunidades ciganas.  
No concelho de Moura, o Des-
pert@arte esta  ja  no terreno, nas 
freguesias de Po voa de S. Miguel e 
Sobral da Adiça, com acço es especí -
ficas que visam capacitar as comuni-
dades mais desfavorecidas daqueles 
territo rios, sobretudo as crianças e 
jovens de etnia cigana.  
Ale m da ADCMoura, fazem parte do 
conso rcio do Despert@arte a Ca ma-
ra Municipal de Moura, os Agrupa-
mentos de Escolas de Moura e Ama-
releja, as Juntas de Freguesia de 
Sobral da Adiça e Po voa de S. Miguel 
e a Comissa o de Protecça o de Crian-
ças e Jovens de Moura. 


