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NEWSLETTER N.1
Apresentação do projeto
EcoChestnut!
O mercado de castanhas da UE tem experimentado um forte crescimento na
procura por produtos à base de castanha biológica nos últimos 10 anos. Esta
necessidade não é satisfeita, recorrendo-se à importação de produtos de países
fora da UE.
Neste contexto, o EcoChestnut pretende aumentar a competitividade dos
produtores europeus de castanha e de produtos à base de castanha,
oferecendo um processo de formação inovador para apoiar o
desenvolvimento da produção de castanha biológica na Europa e o
desenvolvimento de competências de comercialização dos produtores de
castanha.

•
•
•
•

Como produzir castanha orgânica?
Como usar meios biológicos e biodinâmicos de controlo?
Como desenvolver uma estratégia de marketing?
Como promover a produção sustentável como motor do desenvolvimento
rural na Europa?

O projeto Ecochestnut ajuda os produtores de castanhas e produtores de
produtos à base de castanha a entrar no mercado de castanha e produtos
castanha biológica!
A formação EcoChestnut estará disponível online em todos os idiomas do
projeto.

Visite o novo site do projeto
EcoChestnut !
www.ecochestnut.e
u
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Vamos conhecer os Parceiros do EcoChestnut!
O projeto é desenvolvido por 7 parceiros da Grécia, Espanha, Portugal,
França e Bulgária, com competências específicas e complementares:

Petra Patrimonia Corsica, líder do projeto - França, é uma entidade de
apoio ao desenvolvido do setor empresarial para facilitar seu crescimento
e integração na economia de mercado. cde-petrapatrimonia.com
Instituto Politécnico de Bragança – Portugal, é uma instituição pública
de ensino superior com uma missão definida na criação, transmissão e
difusão de conhecimento técnico-científico e profissional.
portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb
Mediterranean Centre of Environment – Grécia, é uma organização
sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento local sustentável com
base na preservação
e valorização
do patrimônio natural e cultural.
Coopérative
pour le Développement
www.medcenv.org
de l'emploi dans les métiers du
patrimoine
Regional Natural
Park of Corsica – França, representa uma extensa
– France
área que se estende
por 51% da ilha da Córsega. Tem como objetivo
cde-petrapatrimonia.com
proteger e valorizar o rico património natural e cultural da região.
www.pnr.corsica Syndicat mixte du Parc naturel
régional de Corse - Parcu di Corsica –

France
www.pnr.corsica
University of Vigo
– Espanha,
é uma universidade líder, que vem
crescendo como referência
internacional
em inovação e investigação.
Universidad de Vigo –
www.uvigo.gal Spain www.uvigo.gal

DAKOM – Bulgária,
é uma
organização privada na área de consultoria a
Instituto
Politecnico
de Braganca
– Portugal prioridades é apresentar e
empresas. Uma das
suas principais
portal3.ipb.pt/index.php/pt/ip
implementar iniciativas
de projetos a nível local, nacional e da UE para
b
promover abordagens inovadoras. dakom-bg.com
DAKOM –

Mediterranean Centre
Agricultural cooperative
of Melivia
– Grécia, produz, embala e
Bulgaria
dakomof
Environment
–
promove as principais
bg.com produções locais da região, na encosta da serra
Greece
Olympus-Kissavo,www.medcenv.org
nomeadamente a castanha, cereja e maçã.
Melivoia Agricultural
Facebook: A.C.Melivoias
Group Farm
Association –
Greece
Facebook: A.C.Melivoias Group
Farmers

