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As actividades de disseminação são
muito importantes porque garantem
que os grupos-alvo e as organizações
dos sectores específicos têm contacto
com os resultados e produtos obtidos.

DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO
Acordos de Colaboração

Com o apoio do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida

O Acordo de Colaboração é um
documento formal que sustenta a
adesão de outras entidades a este
projecto. As entidades que já o
assinaram são de diferentes tipos e
sectores económicos, fortalecendo
assim a capacidade da parceria de
efectuar a transferência prevista. Já
assinaram acordos de colaboração 14
entidades, das seguintes tipologias
Entidades Educativas e Formativas: 3
Serviços Florestais: 1
Associações de Desenvolvimento: 3
Instituições de Investigação: 1
Associações
de
Cooperação
Transfronteiriça: 1
PME: 1
Autoridades Locais/Municípios: 1
Outras Associações/ONG: 3

Tem havido várias opções:
• Reuniões
de
Trabalho
organizações locais e regionais.
• Seminários Temáticos Públicos.
• Sessões
de
Informação
Formandos.

com

com

Até agora, através destes eventos
alcançámos várias centenas de pessoas,
tanto
representando
entidades
públicas e privadas como os
beneficiários individuais finais.
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práticas,
curso-piloto,
orçamentais, etc.).

Disseminação pelos Mass Media
A disseminação usando os mass media
favorece a divulgação de informação a
um publico mais vasto, já que está
permanentemente
disponível,
especialmente quando se recorre a
recursos da Internet. A parceria tem
usado os seguintes meios:
•
•
•
•
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•
•

alterações

Além dos parceiros do projecto,
também assistiram ao encontro alguns
convidados, em representação do
Município de Medgidia, do Município
de Constança, do Colégio Dobrogea e
da Associação de Desenvolvimento de
Medgidia.

Página Internet do Projecto
(www.myrcas.com)
Página Internet dos parceiros
Artigos e notícias de jornal
Páginas
Internet
de
outras
organizações
Newsletter de outras organizações
Press Release
No final do encontro, todos os
parceiros fizeram uma intervenção para
a televisão local, com referência ao
projecto, às vantagens da cooperação
transnacional e às expectativas de cada
parceiro
O parceiro anfitrião, CEDER, preparou
um interessante momento social,
possibilitando aos parceiros contactar e

II Encontro Transnacional
A parceria realizou o 2º Encontro
Transnacional nos dias 11 e 12 de Maio,
em Medgidia, Roménia. O programa de
trabalho incluiu a análise de diversos
assuntos, respeitantes à execução
técnica do projecto (acordos de
colaboração, estudo das necessidades
formativas, disseminação, etc.) e outras
importantes questões para futuro
desenvolvimento (guia de boas

visitar a Reserva da Biosfera do Delta
do Danúbio, cerca da cidade de Tulcea,
sendo um dos últimos paraísos naturais
da Europa, junto do Mar Negro.
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arbustos silvestres com propriedades
medicinais importantes.

DIFUSÃO DE OUTROS PROJECTOS
Este capítulo pretende divulgar outros
projectos ou iniciativas, levados a cabo
por entidades que colaboram com o
projecto
MYRCAS.
No
caso,
apresentamos
uma
empresa
Portuguesa, dedicada à Apicultura em
Modo de Produção Biológico.

O mel que resulta tem um néctar de
paladar carregado e cor escura com
uma qualidade impar, vocacionado
para vários fins alimentares e
medicinais.
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Barros & Fortunas Lda - Apicultura em
Modo de Produção Biológico
A empresa Barros & Fortunas Lda é
uma PME cuja actividade se centra na
apicultura em Modo de Produção
Biológico. Fundada por Manuel Luís
Barros
e
Amadeu
Fortunas,
transformaram a sua apicultura de
entretimento,
numa
actividade
económica rentável.

Vivendo em pequenas aldeias do
Concelho de Montalegre, na região do
Alto
Tâmega,
começaram
por
comercializar o mel que produziam
numa zona montanhosa, dentro da
área do Parque Nacional da PenedaGerês (PNPG). Actualmente a sua
produção está convertida em Modo de
Produção Biológico (MBP) e com
Denominação de Origem Protegida
(DOP) de Mel de Barroso.
A vegetação local é dominada por
urzes, plantas da família Ericaceae
(Erica australis, Calluna vulgaris e Erica
umbellata), assim como outras flores e

Além da comercialização do mel,
oferecem outros produtos como o
pólen ou o mel com frutos secos e
sempre que recorrem a matériasprimas de fora da exploração, como os
frutos secos, procuram-nos sempre
entre os melhores, em empresas de
qualidade. Possuem 2 linhas de
produtos, a considerada normal e os
produtos gourmet.
Desde a sua fundação, esta pequena
empresa mereceu já o reconhecimento
em alguns certames da especialidade,
através da atribuição de diversos
prémios.
Mais informações em:
www.barrosefortunas.com
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