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Salon-de-Provence, cenario da primeira reuniao
do projecto My Smart Quartier

ADCMoura participa no projecto My Smart Quartier
Nos dias 23 e 24 de Novembro, a
ADCMoura esteve na cidade de
Salon-de-Provence (Marselha/
França) para participar na primeira reuniao transnacional do

Turim - Departamento de Arquitectura e Design e Centro de
Pesquisa e Documentaçao em
Tecnologia, Arquitectura e Cidade (Italia) e Universidade Poli-

Primeira reuniao transnacional do projecto My Smart Quartier

projecto My Smart Quartier
(Programa Erasmus +), juntamente com a ESC2 Associados
(França), Município de Salon-de
Provence (França), Associaçao
para a Animaçao e Gestao dos
Equipamentos Sociais de Canourgues (França), Politecnico de

tecnica de Valencia (Espanha).
O projecto, a implementar nos
quatro países/cidades da parceria, incluindo Moura, tem a duraçao de tres anos e visa, em traços gerais, promover a participaçao cidada e colaborativa em
nucleos urbanos, especialmente

em bairros "sensíveis", atraves
da capacitaçao das suas populaçoes pelo uso de ferramentas
adaptadas das TIC (Tecnologias
de Informaçao e Comunicaçao),
que respondam a necessidades e
oportunidades destas comunidades, cruzando regeneraçao
urbana, inclusao social, educaçao e cultura.
Durante os dois dias, foram revistas as principais linhas do
projecto (objectivos, actividades,
resultados esperados) e abordadas as questoes que dizem respeito a sua gestao administrativa, financeira e operacional
(reunioes transnacionais, animaçao do projecto, produçoes
intelectuais, actividades de
aprendizagem/mobilidades
e
impacto/disseminaçao). Foi ainda decidido que Moura recebera
a terceira reuniao transnacional,
em Outubro de 2018.
A margem da reuniao, os participantes visitaram o Centro Digital de Salon-de-Provence, cidade
originaria do Sabao de Marselha
e de residencia do celebre Nostradamus.

ADCMoura convidada para os Encontros de Herbalia
Nos dias 17 e 18 de Janeiro de
2018, realiza-se em Chemille-enAnjou (Angers), em França, os
Encontros de Herbalia, uma conferencia internacional sobre
inovaçao na agricultura e plantas aromaticas e medicinais
(PAM).
Este evento e organizado pelo ITEIPMAI, instituto tecnico
qualificado pelo Ministerio da
Agricultura de França, que assegura uma missao de investigaçao aplicada ao serviço das fileiras das plantas aromaticas, medicinais e de perfume.
A seu convite, a ADCMoura apresentara uma comunicaçao sobre
o sector das PAM em Portugal,
tido como um sector inovador
na Europa.

Durante esses dois dias havera
oportunidade para ver debatidos temas importantes do universo das PAM, que vao da intro-

duçao da robotizaçao nas exploraçoes (na eliminaçao de ervas
daninhas, colheita e processamento), as alteraçoes climaticas
e ao papel das PAM na criaçao
de soluçoes de adaptaçao agronomicas, passando pela apresentaçao de inovadores sistemas
de secagem e ainda pela abordagem de questoes relacionadas
com a rastreabilidade, biocontrolo de culturas, qualidade e
embalamento.
No dia 16, realiza-se um evento
de constituiçao de projecto europeu visando melhor caracterizar os riscos associados aos alcaloides pirrolizidínicos e tambem identificar possíveis soluçoes para os problemas relacionados com esses compostos.

