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Com o apoio do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida

Projecto MYRCAS: Transferência e
adaptação de novos itinerários
formativos para a qualificação em
meio rural
O objectivo deste documento é informar
permanentemente
sobre
o
desenvolvimento
do
projecto
e
actividades efectuadas, bem como
acerca do planeamento de novas
actividades e/ou reuniões.
RAZÕES PARA A CRIAÇÃO DO
PROJECTO
é
um
projecto
Leonardo da Vinci
para a transferência
de
inovação,
desenvolvido
ao
abrigo do Programa
de Aprendizagem ao Longo da Vida,
durante 18 meses.
Promove a transferência de resultados
de projectos anteriores, desenvolvidos
como Projectos-Piloto do Programa
Leonardo da Vinci:
•
•

•

IRIS: Agricultura biológica: um
mercado laboral inovador.
MYKOS: Os fungos como fonte de
emprego,
desenvolvimento
sustentável
e
diversificação
económica no meio rural.
CHESTNUT IN EUROPE – III
MILLENNIUM: O Castanheiro
como instrumento de dinamização
rural.

OBJECTIVOS
• Melhorar a qualidade do sistema
Europeu de Formação Profissional.
• Transferir os resultados para grupos
rurais necessitados de qualificação
específica sobre recursos endógenos.
• Seleccionar conteúdos inovadores
bem como satisfazer os requisitos de
transferência.
• Adaptar conteúdos a desenhos
curriculares, à cultura e às necessidades,
dos beneficiários.
• Transferir os conteúdos para novos
contextos
sociais,
culturais
e
linguísticos.
PARCERIA
A parceria transnacional inclui 7
entidades de 6 países diferentes:
• IRMA SL (León, Espanha)
• ADESPER (León, Espanha)
• ADRAT (Chaves, Portugal)
• AEGEAS (Larissa, Grécia)
• CEDER (Medgidia, Roménia)
• AGROINSTITUT
NITRA
(Nitra, Eslováquia)
• PROVINCIA DI PIACENZA
(Piacenza, Itália)
I ENCONTRO TRANSNACIONAL
Decorreu
nos
dias 17 e 18 de
Novembro
de
2009, em León
(Espanha). Este
encontro
de
trabalho foi útil
para um primeiro contacto entre os
parceiros. O promotor apresentou todos
os aspectos técnicos e económicos, bem
como os resultados previstos.
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Com o apoio do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida

PROJECTO CASTANEA: Projectopiloto para o uso e exploração
sustentáveis do castanheiro na Área
Natural
Monumental
de
Las
Médulas, como instrumento de
desenvolvimento rural.
Durante os anos 2009-2010, a
ADESPER vai desenvolver um projecto
na Área Natural Monumental de Las
Médulas. Este projecto pretende mostrar
aos proprietários de castanheiros e aos
agentes sociais da área de El Bierzo,
que a exploração sustentável e racional
do castanheiro é possível e compatível
com condições óptimas de produção e
fitossanidade.
Foi apresentado como projecto-piloto
demonstrativo do desenvolvimento
rural, de modo que os seus resultados
podem ser usados em todo o território
de Castela e Leão, como medida
exemplar.

•

ACÇÕES
•

Desenvolver uma plantação-piloto
de castanheiros, com plantas Jovens
e usando material de referência sem
doenças, para mostrar a sua
fiabilidade técnica e económica
(produção de plantas de qualidade).

•

Escolher uma área piloto de árvores
adultas infectadas com cancro do
castanheiro. Nesta área, serão
implementadas as tarefas agrárias e
tratamentos
necessários,
como
acções demonstrativas, de modo a
combater eficazmente a doença.

•

Desenvolver
um
plano
de
valorização do castanheiro, para o
uso e exploração sustentáveis, como
instrumento de desenvolvimento
rural e criação de emprego.

•

Desenvolver
um
plano
de
disseminação para evidenciar os
resultados obtidos.

OBJECTIVOS
•

Parar o abandono progressivo do
uso agrícola e florestal do
castanheiro, dada a sua escassa
produtividade.

•

Promover e melhorar o cultivo
tradicional do castanheiro.

•

Mostrar que a cultura do castanheiro
é uma alternativa fiável, do ponto de
vista ambiental e socioeconómico e
demonstrar que pode ser usado
como
um
instrumento
de
desenvolvimento rural sustentado.

Valorizar as castanhas como
produto importante em diferentes
mercados, de modo a que a sua
valorização tenha um impacto
directo nas localidades produtoras,
implementando novas vias de
merchandising a novos processos
industriais, através de medidas de
criação de emprego.
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