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Depois de Zagreb (Croa cia), a 
ADCMoura participou em Forcal-
quier, na regia o da Alta Provença, 
em França, nos dias 21 e 22 de 
Maio, na segunda reunia o transna-
cional do projecto SPE.C.H.A.L.E-
SPEcialists in Cultural Heritage 
and Attractive Living Envi-
ronment (Erasmus +), do qual 

tambe m e  entidade coordenadora.  
Durante os dois dias, foram revis-
tas as principais linhas do projec-
to (objectivos, actividades, resul-
tados esperados) e abordadas 
questo es que dizem respeito a  sua 
gesta o administrativa, financeira e 

operacional (reunio es transnacio-
nais, animaça o do projecto, produ-
ço es intelectuais, actividades de 
aprendizagem/ mobilidades e 
impacto/disseminaça o).  
No contexto do Ano Europeu do 
Patrimo nio Cultural 2018 e no 
cumprimento dos objectivos da 
estrate gia Europa 2020, o projec-

to, que se prolonga ate  2021, visa 
criar um percurso de formaça o 
inovador no domí nio da capacita-
ça o e promoça o econo mica de 
territo rios com potencial turí stico, 
a partir dos activos do seu patri-
mo nio natural e cultural, material 

e imaterial, que contribua para o 
desenvolvimento de compete ncias 
e inclusa o social de aprendentes 
adultos, sobretudo os que apre-
sentam baixas qualificaço es e os 
desempregados, no sentido de os 
tornar Especialistas em Patrimo -
nio Cultural e Ambiente de Vida 
Atractiva (SPECHALE).  
Constituem a parceria do projecto, 
para ale m da ADCMoura 
(Portugal), a Associaça o Trans-
fronteiriça de Municí pios do Lago 
Alqueva (Portugal), Associaça o 
Terre dei Savoia e Age ncia eCon-
sulenza (Ita lia), Regia o de Planea-
mento de Vidzeme (Leto nia), Ins-
tituto de Turismo da Croa cia e a 
Universidade Europeia dos Aro-
mas e Sabores (França), entidade 
anfitria . 
Foi ainda decidido que a cidade de 
Turim, em Ita lia, acolhera  a tercei-
ra reunia o transnacional na se-
gunda semana de Dezembro deste 
ano.  

Segunda reunião transnacional do 
projecto SPECHALE decorreu em França 

Segunda reunia o de parceria do projecto SPECHALE, em França 

Acaba de ser aprovada a candida-
tura COOP4PAM - Cooperar para 
crescer no sector das plantas aro-
ma ticas e medicinais, apresentada 
pela ADCMoura ao programa de 
cooperaça o transfronteiriça IN-
TERREG V– A (POCTEP).  
O projecto tem como objectivo 
principal desenvolver a fileira das 
Plantas Aroma ticas e Medicinais 
no territo rio da EUROACE, que 
integra as regio es da Extremadura 
(Espanha), Centro e Alentejo 
(Portugal), predominantemente 
rurais, potenciando o aumento da 
competitividade e inovaça o das 
empresas na sua abordagem aos 
mercados nacionais e internacio-
nal, num sector jovem com poten-
cial de crescimento e diversifica-
ça o e tendo em conta as vantagens 

comparativas que este territo rio 
transfronteiriço apresenta. Partin-
do de condiço es edafoclima ticas 
similares e recursos biolo gicos 
comuns raros, sera  conjuntamente 
identificado o potencial valor eco-
no mico e colocadas em cultivo 
algumas plantas silvestres, ale m 
de melhorados os processos pro-
dutivos de outras, ao mesmo tem-
po que se incentivara  o desenvol-
vimento de produtos finais de 
maior valor, a partir do aprofun-
damento da articulaça o entre in-
vestigaça o e empresas e do desen-
volvimento do trabalho em rede.   
Para ale m da ADCMoura, na quali-
dade de beneficia ria principal, 
integram a parceria do projecto  o 
Instituto Polite cnico de Portale-
gre, CICYTEX - Centro de Investi-

gaciones Cientí ficas y Tecnolo gi-
cas de Extremadura, Consejerí a de 
Economí a e Infraestructuras, Jun-
ta de Extremadura (Badajoz), 
HPRD: Health Products Research 
and Development Lda (LABFIT) 
(Covilha ), InovCluster – Associa-
ça o do Cluster Agro-Industrial do 
Centro (Castelo Branco), Funde-
cyt /PCTEX – Parque Cientí fico y 
Tecnolo gico de Extremadura 
(Bada-joz), Asociacio n Empresari-
al Centro Tecnolo gico Nacional 
Agroalimentario       Extremadura”  
(Badajoz), Instituto Polite cnico de 
Castelo Branco, Associaça o CBPBI 
– Centro de Biotecnologia de Plan-
tas da Beira Interior (Castelo 
Branco). 
O projecto decorrera  entre 2019 e 
2021. 

Aprovada candidatura COOP4PAM  
ao programa  INTERREG (POCTEP)  


