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Os principais objectivos do
Projecto foram:
•
Melhorar a qualidade do
sistema Europeu de Educação e
Formação
Profissional,
pela
adaptação e integração de resultados
e conteúdos inovadores.
•
Transferir e melhorar os
resultados
de
grupos
rurais
necessitados
de
qualificação
específica relacionada com recursos
endógenos.
•
Seleccionar
conteúdos
inovadores
(manuais,
unidades
didácticas, cursos-piloto, etc.), para
satisfazer os requerimentos da
transferência.
•
Adaptar os conteúdos e
desenhos curriculares, à cultura e
necessidades dos grupos-alvo.
•
Transferir os conteúdos para
novas realidades sociais, culturais e
linguísticas.

Resultados Obtidos:
Durante o período de execução do
projecto, foram efectuadas diferentes
actividades e acções, produzindo os
principais resultados do projecto,
brevemente descritos a seguir.

Estudo
sobre
as
Necessidades
Formativas
Uma das primeiras acções desenvolvidas
no âmbito do projecto MYRCAS foi um
estudo sobre as necessidades formativas,
levado a cabo em todas as regiões de
acção da parceria. Desta forma, os
parceiros foram capazes de identificar qual
dos tópicos abordados pelo projecto era
mais interessante para a sua região.
Uma vez que todos os estudos ficaram
prontos, foi elaborado um sumário (em
Inglês) que inclui os principais dados e
conclusões de cada estudo.

Página Internet do Projecto
O sítio na Internet do projecto MYRCAS
(www.myrcas.com)
descreve
os
objectivos
do
projecto,
a
parceria,
as
actividades e os
resultados, nas
diferentes línguas
dos parceiros e em Inglês. Pretende ser
uma montra para o público geral, de modo
a conhecer o projecto e as suas
actividades.

Base de Dados ADAM
A base de dados ADAM está dirigida aos
beneficiários dos projectos Leonardo da
Vinci que queiram mostrar os seus
produtos, mas também às pessoas
interessadas em consultar projectos
inovadores financiados pelo programa
ALV. É possível consultar os resultados
obtidos nestes projectos, em vários
formatos, o que torna possível uma maior
disseminação em toda a Europa.
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A informação sobre o projecto
MYRCAS (bem como os seus
principais produtos e resultados), foi
introduzida nesta plataforma e pode
ser consultada pelo público em geral.
http://www.adameurope.eu/adam/homepageView.htm
Brochura Informativa
Durante o desenvolvimento do
projecto, os parceiros elaboraram
uma brochura
informativa,
descrevendo
os objectivos,
a parceria, as
actividades e
resultados
previstos. Esta brochura pode ser
descarregada a partir da página Web
do projecto e está disponível em
todas as línguas da parceria e em
Inglês. Também se pode obter a
partir da base de dados ADAM.
Newsletters Informativas
Foram elaboradas 6 Newsletters,
descrevendo os progressos do
projecto nas várias fases de
execução. Estas newsletters podem
ser obtidas no sítio Web do projecto
e na base de dados ADAM, em todas
as línguas dos parceiros e em Inglês.

parceiros. Os seminários ocorreram em
Espanha, Roménia, Eslováquia e Itália;
durante estes encontros
os parceiros acordaram
diferentes
aspectos
sobre a execução do
projecto
e
outras
questões importantes
para a consecução dos
objectivos.

Actividades
de
Disseminação
e
Publicidade, Acordos de Colaboração
com diferentes entidades nacionais
No decorrer do projecto foram realizadas
inúmeras acções de disseminação e
publicidade e contactadas diferentes
entidades, com o propósito de obter a sua
colaboração
e
apoio
para
o
desenvolvimento
das
actividades
previstas. A informação sobre as entidades
que colaboraram está disponível tanto na
página Internet como na secção
correspondente na base ADAM.

Seminários Transnacionais
A
parceria
organizou
4
seminários
transnacionais,
participados por
todos
os
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As diferentes acções dos parceiros
foram, sumariamente:
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IRMA SL (Espanha): desenvolveu
47 acções locais de disseminação;
assinou 7 acordos de colaboração e
publicitou o projecto na sua página
Web. Também se registou em redes
sociais relacionadas com a temática
do projecto.
ADESPER (Espanha): efectuou 32
acções locais de disseminação;
assinou 6 acordos de colaboração e
publicitou o projecto na sua página
Web e na de outro projecto em que
participa.
ADRAT (Portugal): realizou 6
acções locais de disseminação e
assinou 3 acordos de colaboração,
ainda que tenha tido a colaboração
de outras 6 entidades, sem acordo
assinado. Promoveu o projecto na
sua página de Internet e em 2 mass
media.
AEGEAS
C.V.T.
(Grécia):
desenvolveu 5 acções locais de
disseminação e assinou 5 acordos de
colaboração. Promoveu o projecto na
sua página Internet e em 3 mass
media.
CEDER (Roménia): organizou 7
acções locais de disseminação e
assinou 6 acordos de colaboração.
Publicitou o projecto na sua página
Web, na página de outra entidade e
num canal TV local.

locais de disseminação e assinou 5
acordos de colaboração; promoveu o
projecto na sua página Web, noutra página
relacionada e também na imprensa. Está
também registada no grupo do projecto na
rede Facebook.
PROVINCIA DI PIACENZA (Itália):
fez 2 acções locais de disseminação e
assinou 1 acordo de colaboração, tendo
também promovido o Projecto na sua
página Web.
AèVA (Itália): efectuou 4 acções locais
de disseminação e assinou 3 acordos de
colaboração, tendo publicitado o projecto
na sua página Web e em 4 artigos de
imprensa. Criou o grupo MYRCAS em 2
redes sociais (Facebook e LinkedIn).

Os Cursos-Piloto
Tendo como base os conteúdos dos
manuais criados no âmbito dos projectos
anteriores (MYKOS, CHESTNUT IN
EUROPE-III MILLENIUM e IRIS),
foram organizados diferentes cursospiloto, para aumentar o conhecimento das
pessoas interessadas em profissionalizarse no campo da micologia, produção de
castanha e agricultura biológica. Os
diferentes parceiros seleccionaram a
temática a abordar no curso-piloto, de
acordo com os resultados obtidos no
estudo anteriormente efectuado. Todos os
cursos foram concluídos devidamente e os
participantes ficaram satisfeitos com o seu
desenvolvimento.
Apresenta-se a seguir uma breve descrição
de cada curso.

AGROINSTITUT
NITRA
(Eslováquia): realizou 9 acções
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ADESPER

(Espanha):
foi
efectuado um curso de
40 horas sobre o
cultivo do castanheiro
e fungos associados,
na
localidade
de
Bermillo de Sayago,
com a participação de
16 pessoas. Foram abordados
diversos tópicos relacionados com o
ecossistema do castanheiro, o seu
cultivo, tratamentos e exploração.
Além disso, foi feita uma menção
especial aos fungos associados ao
castanheiro.
Os
participantes
avaliaram o desenvolvimento do
curso como muito positivo.
ADRAT (Portugal): durante o mês
de Março, a ADRAT organizou as
sessões do curso-piloto,
focando a Agricultura
Biológica, com aulas
teóricas decorridas na
localidade de Vidago. Os
formandos, 10 no total,
eram oriundos da região
do Alto Tâmega, alguns
deles em início do processo de
transição para a agricultura em Modo
de Produção Biológico e outros
profissionais de outros sectores com
interesse neste tipo de agricultura.
As sessões tiveram como formadores
alguns profissionais pertencentes a
diferentes organizações: associação
de agricultura biológica, cooperativa
de pecuária biológica e empresa de
certificação e controlo, tanto de
Portugal como de Espanha.

AEGEAS C.V.T. (Grécia): desenvolveuse um curso de 40 horas na localidade de
Larissa. O curso foi dirigido a pessoas
desempregadas
das
áreas rurais próximas.
Participaram 13 pessoas
e os principais tópicos
foram
as
técnicas
básicas de agricultura
biológica e os métodos
para a transformação e
conservação de produtos alimentares
orgânicos. A avaliação dos formandos
sobre o curso foi muita positiva.
CEDER (Roménia): foi desenvolvido um
curso de 90 horas sobre agricultura
biológica, ao longo
dos meses de Janeiro e
Fevereiro, com a
participação de 25
formandos.
As lições
foram
distribuídas
em sessões de 6 horas por dia.
Este curso fez parte do
curriculum para a qualificação
nos seguintes níveis: Nível 3 –
Técnico agrícola e técnico em agricultura
de montanha; Nível 2 – Técnico de
Agricultura Biológica.
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AGROINSTITUT
NITRA
(Slovakia): organizou-se um curso
de 40 horas sobre técnicas básicas de
agricultura biológica e pecuária
biológica, na localidade de Nitra,
com a participação de
10
pessoas.
Os
participantes
eram
agricultores
interessados em iniciar
actividades relacionadas
com
a
agricultura
biológica.
Houve
formação
presencial e à distância, bem como
teórica e prática. Esta formação foi
positivamente
avaliada
pelos
participantes.

O Guia de Boas Práticas
Disponível em todas as línguas da parceria
e em Inglês, o presente guia inclui uma
breve descrição do Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida, o
projecto MYRCAS e a Associação
Transnacional envolvida. Também
inclui
várias
boas
práticas
relacionadas com os temas
apreciados no projecto (micologia,
produção de castanheiros e
agricultura biológica). Estas boas
práticas foram desenvolvidas com sucesso
nos diferentes países da parceria e
constituem bons exemplos e modelos a ser
seguidos por outros indivíduos ou
entidades que trabalhem nos mesmos
sectores.

AèVA (Itália): foi realizado um
curso de 40 horas, sobre técnicas
básicas de agricultura biológica,
criação de gado e agricultura social,
em 5 explorações agrícolas da
Toscânia (2 na província de Pisa e 3
na província de Lucca), com a
participação de 12 pessoas. Os
participantes foram agricultores ou
técnicos
das
áreas
rurais,
interessados em iniciar este tipo de
actividades, tendo feito uma
avaliação muito positiva das acções
formativa.
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