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Uso de micorrizas em viveiros e
plantações.
Guia Micológico e Perito em MicoGastronomia.

DESENVOLVIMENTO
PROJECTO

DO
ADESPER
Transformação e marketing de
castanhas.

Com o apoio do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, da União Europeia

O III Encontro Transnacional
ocorreu no Agroinstitut Nitra
(Eslováquia) a 19 e 20 de Outubro,
com a abertura a cargo do promotor
do projecto (IRMA).
De seguida, o representante do novo
parceiro AèVA fez uma breve
apresentação da sua entidade.

Actividades relacionadas com a
produção
de
castanheiros
(cogumelos).
AEGEAS
Actividades relacionadas com a
produção
de
castanheiros
(apicultura).

O parceiro AEGEAS apresentou
uma versão provisória da Newsletter
IV do projecto.
Posteriormente, foram dadas pelo
promotor algumas directrizes para as
Newsletters V (AèVA) e VI (IRMA
SL), sendo acordadas algumas datas
para a conclusão destes resultados.
Todos os parceiros fizeram uma
pequena apresentação acerca das
suas acções de disseminação e
publicidade e sobre o progressos em
matéria de assinatura de acordos de
colaboração.

Comida Biológica: marcas
qualidade,
conservação
transformação.

de
e

ADRAT
Agricultura biológica
biológica - bovinos).

(pecuária

Cultivo de Castanheiros.
CEDER

O promotor IRMA S apresentou os
conteúdos já elaborados para o Guia
de Boas Práticas, de acordo com os
materiais enviados pelos parceiros
para a elaboração deste produto.

Técnicas Básicas de Agricultura
Biológica (permacultura, técnicas
de fertilização, gestão de estrumes,
associações culturais, rotações e
protecção de culturas, etc.).

Os temas designados e assumidos
pelos parceiros foram os seguintes:

Actividades relacionadas com a
produção de castanheiros (plantas
aromáticas e medicinais, pequenos
frutos).
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AGROINSTITUT NITRA
Cultivo
de
cogumelos
comestíveis e medicinais.

com
os
tópicos
escolhidos pelos parceiros.
Os cursos terão uma duração de 40 horas,
com pelo menos 9 participantes.

Pecuária biológica (ovinos)
AèVA
Horticultura
biológica
(tomates, couves, pimentos,
alhos, feijões, etc.)

O parceiro Aéva organizará o curso
dirigido a agricultores, centrado na
obtenção de empregos para pessoas com
deficiência (Agricultura Social). O curso
centrar-se-á em temas de agricultura
biológica e vida social.

Cultivo de Trufas.

Com o apoio do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, da União Europeia

DIFUSÃO DE OUTROS PROJECTOS
Alterações na Parceria
O novo parceiro Agricoltura è Vita
Appennino (Aéva srl) iniciou
recentemente as suas acções no
âmbito do projecto.
Website e Internet
Adicionalmente à página do projecto
e ligações implementadas nos sites
dos parceiros e de outras agências, a
informação sobre o projecto tem
também sido promovida nalgumas
redes sociais, como o Facebook e
LinkdedIn.

A Quinta RIGOCCIOLI localiza-se em
Carmignano, na Província de Prato
(Itália), próxima da fronteira com as
províncias de Florença e Pistoia (Itália). É
detida pela Cooperativa Humanitas, uma
cooperativa social sedeada em Prato, mas
que desenvolve a maioria das suas
actividades
conjuntamente
em
Carmignano.
A Cooperativa Humanitas, fundada no
início da década de 80, trabalha em
reabilitação psico-social de pessoas com
problemas de saúde mental.

Cursos-piloto
Em Fevereiro do próximo ano, será
efectuada esta actividade, de acordo
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Uma parte significativa da produção
é representada pela cultura de
hortícolas, tanto em campo aberto
como em estufas. Estes vegetais são
parcialmente vendidos em fresco e
uma parte vão para transformação
em laboratório. Esta transformação
inclui a produção de geleias,
compotas, patê de vegetais e pickles.

Com o apoio do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, da União Europeia

Uma produção particular vem duma
cultura especializada de Figos
(Ficheto), a primeira instalação deste
género no território de Carmignano.

A maioria dos utilizadores do laboratório
de terapia ocupacional, são habitualmente
trabalhadores com severas limitações de
capacidade e como tal, são-lhe atribuídas
tarefas mais ligeiras, como: sementeiras e
horticultura ornamental, colheita e
manutenção
de
plantas,
pequenos
processamentos de vegetais, participação
em feiras.

Para os demais trabalhadores, são
distribuídas
outras
tarefas,
proporcionalmente mais desafiadoras,
nestas temáticas.

Os figos, também para consumo em
fresco, são produzidos para elaborar
compotas e figos secos (“Figos
Secos de Carmignano").
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