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Na sequência dos trabalhos do projeto Erasmus +, denominado
CultRural+ “Entrepreneurship, Education and Cultural Heritage
Creative Management for Rural Development”, vimos divulgar a
realização na UTAD de uma conferencia internacional do projeto
denominada “International Conference “Cultural Heritage &
Education”, que terá lugar presencialmente na UTAD a 27 de
Outubro de 2021 as 14:00 no Centro interpretativo do jardim
botânico da UTAD e online a partir do Link
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/81512676229?pwd=eG5Cako4cm
RkTHQwUXZuQkZQS3JNdz09 ID of the meeting: 815 1267 6229 |
Access code: 374524 | 27 Oct 2021 at 14:00 PM Londres
Este projeto pretende sublinhar que nalgumas áreas rurais a

tendência ao despovoamento está a ser contrariada, graças ao
dinamismo de micro-empreendedores. Na medida do possível,
queremos destacar o papel de alguns projetos culturais e
educativos neste contexto, tal como divulgar estas boas
práticas para inspirar os empreendedores que queiram combater
o despovoamento e a falta de motivação e vida no meio rural.
O projeto conta com oito parceiros de cinco países
mediterrâneos:
Leader: Universidad de Extremadura; Organizações parceiras:
1. Município de Farkadona (Grécia)
2. Ruralidade Verde, Lda (Portugal) – consultora na área do
desenvolvimento rural
3.Time Heritage – Afroditi Kamara & Co (Greece) – consultora
na área do património cultural
4.Taste Roots Società Cooperativa (Italy) – consultora na área
do património cultural, nomeadamente na área dos vinhos
5. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal)
6. Instituto Auvergne para o Desenvolvimento Territorial
(França)
7.Ayuntamiento de Torreorgaz (Espanha)
De momento estamos focados na importância

da

mico

empreendedores locais, que com as suas iniciativas contribuam
para contrariar o despovoamento e a e falta de motivação e
vida no meio rural do interior (norte) de Portugal , e a sua
relação com a Educação e o património Cultural .
Apresentamos portanto esta conferencia aberta a a todos os que
queiram participar, que contará com oradores convidados e
outros que o pretendam pfazer atravces da call for papers que
agor se lança.
Melhores cumprimentos, pela organização

Veronika Joukes e António Pirra

