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Estudo de Necessidades
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Foi efectuado um estudo de
necessidades, de modo a adaptar os
produtos às necessidades actuais dos
grupos-alvo nos diferentes países. Estes
estudos
foram
entregues
ao
coordenador do projecto durante o 2º
Encontro em Medgidia, Roménia.
O estudo, que representará um factorchave para as restantes actividades do
projecto, revelou os problemas e
questões de cada região participante e
permitiu também que cada parceiro
seleccionasse os conteúdos nos quais
se concentrarão.
Os parceiros do projecto escolheram,
respectivamente, os seguintes temas:
 Manual Mykos
Irma SL
 Manual III Millenium
ADESPER
 Manual IRIS
ADRAT
C.V.T. Aegeas
Agroinstitut Nitra
CEDER
Os estudos foram sintetizados pelo
coordenador do projecto, sendo
entregue à parceria, durante o 3º
Encontro.

Website
Todas as secções da página Web do
projecto foram finalizadas e estão
disponíveis nas várias línguas da
parceria (Espanhol, Português, Grego,
Romeno, Eslovaco e Italiano). A página
Internet constitui uma poderosa
ferramenta com capacidade de
construção e disseminação, tendo sido
promovida através das próprias páginas
de Internet dos parceiros e outros
canais informais de comunicação.
Este sítio tem sido enriquecido através
de uma secção dedicada a ligações
virtuais às páginas das organizações e
instituições, de potencial interesse para
a parceria e grupos-alvo.
Até ao momento, a página foi visitada
por mais de 4730 pessoas.
Acções de Disseminação
Os parceiros organizaram já 46
actividades de disseminação do
projecto, a nível local e regional, de
modo a dar a conhecer a
implementação do projecto e envolver
outras
organizações
nas
suas
actividades.
No que diz respeito aos meios de
comunicação e aplicações de Novas
Tecnologias, o projecto foi disseminado
através dos seguintes meios:
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 9 Páginas de Internet, das
organizações participantes na
implementação do projecto, mas
também de outras organizações
cooperantes relevantes.
 1 press release, num jornal local
Grego.
 4 Artigos em portais de internet
dedicados à agricultura.
 2 newsletters.

DIFUSÃO DE OUTROS PROJECTOS
Este capítulo pretende disseminar
outros projectos ou iniciativas, levados
a cabo por entidades que colaboram
com o Projecto MYRCAS. Nesta
newsletter, decidimos apresentar uma
pequena
empresa
Grega
de
processamento de plantas aromáticas,
que aplica práticas biológicas em todas
as suas fases de operação.
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Manual de Boas Práticas
A maioria dos parceiros do projecto
seleccionou as 2 temáticas nas quais se
concentrarão, de modo a garantir
exemplos reais de boas práticas. As
temáticas serão enviadas para o
coordenador do projecto, de maneira a
compilar o produto final a ser traduzido
nas diversas línguas da parceria.
Uma vez finalizado, o manual de boas
práticas será dirigido a formadores,
autoridades educativas e formativas e
outros
grupos-alvo
específicos,
escolhidos pelos parceiros (jovens
desqualificados
do
meio
rural,
mulheres rurais, imigrantes, pessoas
com necessidades especiais e outros
grupos desfavorecidos).

Ateliê de processamento de plantas
aromáticas “Rozmarino” – uma boa
prática integrada
“Rozmarino” é um pequeno negócio
familiar, criado em 1998 por Meni
Hadjipanagiotou. O seu ateliê, situado
numa aldeia a cerca de 20 km da capital
da região de Thessaly Larissa, tornou-se
conhecido entre as pessoas que
procuram um modo de vida mais
natural. Actualmente, vende os seus
produtos pela Internet, mas também
em várias lojas orientadas para um
modo de vida saudável, em toda a
Grécia.

Alterações na composição da parceria
O parceiro Provinzia di Piacenza
retirou-se do projecto, devido a
questões organizacionais internas. Foi
substituído pela Agricoltura è Vita
Appennino (AèVA srl), uma sociedade
limitada
constituída
pela
Confederazione Italiana Agricoltori
della Provincia di Lucca, Massa e di
Pistoia.

A “Rozmarino” produz, de forma
manual, sabões tradicionais de azeite,
plantas e essências, cera tradicional de
abelhas, pomadas e óleos vegetais,
baseados em azeite. Os sabões feitos
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manualmente, ostentam o selo de
“Qualidade Excepcional”.
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São feitos usando azeite extra virgem e
virgem (100%), água e soda, seguindo
uma receita clássica e tradicional.
Contêm ingredientes de grande
qualidade, tais como a cera de abelha,
minerais, algas marinhas, argila, leite,
mel,
própolis,
farelo,
plantas
aromáticas, essências, que atribuem
um perfume discreto. Não têm
qualquer coloração sintética, perfumes,
conservantes ou compostos aromáticos
e são biodegradáveis.

Durante o processo de produção, não
há obtenção de desperdícios nem
qualquer poluição líquida, sólida ou
atmosférica. As partes das plantas que
não são usadas, transformam-se em
composto, para as necessidades de
jardinagem do proprietário.
As embalagens são de papel, vidro e de
cartão não branqueado, feito de papel
reciclado. Os jornais, ervas e cordas de
algodão, são usados para embalar os
envios por correio.
Com uma capacidade de produção de
cerca de 30.000 barras de sabão/ano, a
empresa apoia o mercado local através
das suas operações e promove um
modelo empresarial descentralizado e
viável.
www.rozmarino.gr

Baseada na tradição e em matériasprimas naturais, a empresa produz
produtos puros para higiene pessoal e
embelezamento. Usa uma quantidade
mínima de energia, já que todo o
processo é feito manualmente e com
recurso a utensílios comuns de cozinha,
usa matéria-prima local, enquanto ao
mesmo tempo, apoia a economia e
promoção, com os produtos locais.
O processo de maturação dos sabões
ocorre em moldes de madeira, numa
sala de temperatura controlada,
durante cerca de 2 meses.
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