
DL 
Desenvolvimento Local 

 

 ADCMOURA 
 Nº 189                1 AGOSTO 2019     

Entre 13 e 16 de Julho, uma 
equipa polaca especializada em 
produço es audiovisuais, consti-
tuí da por guionista, foto grafo e 
documentarista, esteve em Mou-
ra para recolha de imagens e 
entrevistas destinada a realiza-
ça o de documenta rio e exposi-
ça o fotogra fica sobre empreen-
dedorismo e inovaça o social em 
meio rural na Europa, no a mbito 
do projecto RurAction (Progra-
ma Marie Curie).  
Centrada na actividade da 
ADCMoura, designadamente so-
bre os desafios e oportunidades 
que experimenta no contexto da 

sua actuaça o, num territo rio 
estruturalmente fra gil como e  o 
Baixo Alentejo, a recolha incluiu 
ainda outras organizaço es de 
refere ncia do territo rio, que co-
laboram habitualmente com a 
ADCMoura, como a SWAD - 
South-West Archaeology Digs, 
Centro Social e Comunita rio de 
Safara, Ateneu Mourense, Aro-
mas da Lousa e Ervitas Catitas, 
tendo como cena rios o concelho 
e arredores e, claro, as festas de 
Moura, que decorreram nesse 
perí odo.  
Estes produtos sera o ainda a 
base de uma exposiça o e de um 

livro de boas pra ticas para inspi-
rar outros empreendimentos so-
ciais que operam em regio es 
rurais.  
Constituem ainda uma forma 
complementar de apresentaça o 
de resultados do projecto RurA-
ction e de mobilizaça o da opini-
a o pu blica e de personalidades 
relevantes associadas ao desen-
volvimento rural na Unia o Euro-
peia, de modo a influenciar a 
mudança de polí ticas nesta a rea.    
 

ADCMoura participa em documentário  
internacional sobre empreendedorismo social  

Georgios Chatzichristos, Cara Lourenço, Marina Novikova, Barraí  
Hennebry  preparam o programa de esta gio do projecto 

RurAction, na sede da ADCMoura 
Entrevistas e filmagens na Po voa de S. Miguel, para conhecer o 

projecto Despert@rte -E7G, promovido pela ADCMoura  

Entidades de investigação espanholas  
acolhem actividades do projecto COOP4PAM 

No dia 1 de Julho, teve lugar nos 
arredores de Badajoz,  no Insti-
tuto de investigaço es agra rias 
Finca La Orden, do CICYTEX, a 
primeira reunia o de parceiros 
do projecto transfronteiriço 
COOP4PAM – Cooperar para 
Crescer no Sector das Plantas 
Aroma ticas e Medicinais, em 
que a ADCMoura participa como 
entidade coordenadora. 
Ainda nos arredores de Badajoz, 
decorreu no dia 18 de Julho uma 
reunia o de trabalho entre a 
ADCMoura e o CTAEX – Asocia-
cio n Empresarial Centro Tecno-
lo gico Nacional Agroalimentario 
Extremadura, para aprofunda-
mento do conhecimento entre 
entidades parceiras e debate 
sobre alguns aspectos de plane-
amento e operacionalizaça o das 
actividades do projecto. 
No mesmo dia, realizou-se em 
Badajoz uma reunia o com os 
responsa veis da estrutura de 
gesta o do programa POCTEP 
para esclarecimento de du vidas 
e apresentaça o de algumas fer-
ramentas de gesta o e monitori-
zaça o do referido projecto, de-
senvolvidas pela ADCMoura. 

Estas foram as primeiras activi-
dades do COOP4PAM, em que, 
para ale m da ADCMoura, partici-
pam as seguintes entidades de 
investigaça o ibe ricas: Instituto 
Polite cnico de Portalegre; CICY-

TEX - Centro de Investigaciones 
Cientí ficas y Tecnolo gicas de 
Extremadura, Consejerí a de Eco-
nomí a e Infraestructuras, Junta 
de Extremadura (Badajoz); 
HPRD: Health Products Re-
search and Development Lda 
(LABFIT) (Covilhã ); InovCluster 
-Associaça o do Cluster Agro-

Industrial do Centro (Castelo 
Branco); Fundecyt/PCTEX–Par-
que Cientí fico y Tecnolo gico de 
Extremadura (Badajoz); CTAEX 
- Asociacio n Empresarial Centro 
Tecnolo gico Nacional Agroali-

mentario Extremadura (Bada- 
joz); Instituto Polite cnico de Cas
-telo Branco; Associaça o CBPBI 
– Centro de Biotecnologia de 
Plantas da Beira Interior (Caste-
lo Branco).  

Equipa ibe rica do projecto COOP4PAM reunida em Badajoz, nas 
instalaço es do CICYTEX 


