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Georgios Chatzichristos, Cara Lourenço, Marina Novikova, Barraí
Hennebry
preparamna
o programa
estagiopara
do projecto
Entrevistas
e filmagens
Povoa de S.deMiguel,
conhecer o
RurAction,
na
sede
da
ADCMoura
projecto Despert@rte -E7G, promovido pela ADCMoura

ADCMoura participa em documentário
internacional sobre empreendedorismo social
Entre 13 e 16 de Julho, uma
equipa polaca especializada em
produçoes audiovisuais, constituída por guionista, fotografo e
documentarista, esteve em Moura para recolha de imagens e
entrevistas destinada a realizaçao de documentario e exposiçao fotografica sobre empreendedorismo e inovaçao social em
meio rural na Europa, no ambito
do projecto RurAction (Programa Marie Curie).
Centrada na actividade da
ADCMoura, designadamente sobre os desafios e oportunidades
que experimenta no contexto da

sua actuaçao, num territorio
estruturalmente fragil como e o
Baixo Alentejo, a recolha incluiu
ainda outras organizaçoes de
referencia do territorio, que colaboram habitualmente com a
ADCMoura, como a SWAD South-West Archaeology Digs,
Centro Social e Comunitario de
Safara, Ateneu Mourense, Aromas da Lousa e Ervitas Catitas,
tendo como cenarios o concelho
e arredores e, claro, as festas de
Moura, que decorreram nesse
período.
Estes produtos serao ainda a
base de uma exposiçao e de um

livro de boas praticas para inspirar outros empreendimentos sociais que operam em regioes
rurais.
Constituem ainda uma forma
complementar de apresentaçao
de resultados do projecto RurAction e de mobilizaçao da opiniao publica e de personalidades
relevantes associadas ao desenvolvimento rural na Uniao Europeia, de modo a influenciar a
mudança de políticas nesta area.

Entidades de investigação espanholas
acolhem actividades do projecto COOP4PAM
No dia 1 de Julho, teve lugar nos
arredores de Badajoz, no Instituto de investigaçoes agrarias
Finca La Orden, do CICYTEX, a
primeira reuniao de parceiros
do projecto transfronteiriço
COOP4PAM – Cooperar para
Crescer no Sector das Plantas
Aromaticas e Medicinais, em
que a ADCMoura participa como
entidade coordenadora.
Ainda nos arredores de Badajoz,
decorreu no dia 18 de Julho uma
reuniao de trabalho entre a
ADCMoura e o CTAEX – Asociacion Empresarial Centro Tecnologico Nacional Agroalimentario
Extremadura, para aprofundamento do conhecimento entre
entidades parceiras e debate
sobre alguns aspectos de planeamento e operacionalizaçao das
actividades do projecto.
No mesmo dia, realizou-se em
Badajoz uma reuniao com os
responsaveis da estrutura de
gestao do programa POCTEP
para esclarecimento de duvidas
e apresentaçao de algumas ferramentas de gestao e monitorizaçao do referido projecto, desenvolvidas pela ADCMoura.

Estas foram as primeiras actividades do COOP4PAM, em que,
para alem da ADCMoura, participam as seguintes entidades de
investigaçao ibericas: Instituto
Politecnico de Portalegre; CICY-

Industrial do Centro (Castelo
Branco); Fundecyt/PCTEX–Parque Científico y Tecnologico de
Extremadura (Badajoz); CTAEX
- Asociacion Empresarial Centro
Tecnologico Nacional Agroali-

Equipa iberica do projecto COOP4PAM reunida em Badajoz, nas
instalaçoes do CICYTEX

TEX - Centro de Investigaciones
Científicas y Tecnologicas de
Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructuras, Junta
de Extremadura (Badajoz);
HPRD: Health Products Research and Development Lda
(LABFIT) (Covilhã); InovCluster
-Associaçao do Cluster Agro-

mentario Extremadura (Badajoz); Instituto Politecnico de Cas
-telo Branco; Associaçao CBPBI
– Centro de Biotecnologia de
Plantas da Beira Interior (Castelo Branco).

