ADRIMAG acolhe a primeira reunião do projeto "Cooperação 3G"
Quinta, 17 Outubro 2019 13:27

A ADRIMAG acolheu nos dias 09 e 10 de outubro de 2019, a primeira reunião nacional do
Projeto
Cooperação 3G – Geoturismo, Geoeducação e Geoconservação , no
âmbito da medida 10.3 do
PDR2020
, financiado pelo FEADER, que contou com a presença, para além da
ADRIMAG
, de elementos dos GAL
DESTEQUE – Associação de Desenvolvimento da Terra Quente
,
DOURO HISTÓRICO
,
ADELO - Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego
,
ADELIAÇOR - Associação para o Desenvolvimento Local de Ilhas dos Açores
,
GRATER - Associação de Desenvolvimento Regional
e
ARDE - Associação Regional para o Desenvolvimento
, as três últimas sedeadas nos Açores.
Este projeto visa a cooperação entre territórios que partilham características semelhantes,
nomeadamente, o facto de serem territórios com alto valor natural, paisagístico, geológico,
cultural, através da existência de Geoparques ( Arouca Geopark , Terra de Cavaleiros
Geopark
e Açores
Geopark
, Arari
pe Geopark
(Brasil)), aspiring
Geopark Seridó
(Brasil), territórios certificados com a
Carta Europeia de Turismo Sustentável
(
Montanhas Mágicas
,
Parque Natural do Alvão
), a
Federação EUROPARC
, e o GAL
Cișmeaua Sudului
, da Moldávia. Com este projeto, almeja-se o desenvolvimento de metodologias e,
concretamente, atividades no âmbito da geoconservação, geoeducação e geoturismo.
No dia 09 de outubro decorreu a reunião de trabalho com os parceiros, durante a qual se fez
1/2

ADRIMAG acolhe a primeira reunião do projeto "Cooperação 3G"
Quinta, 17 Outubro 2019 13:27

um balanço da execução do projeto e se procedeu à calendarização das próximas atividades e
definição de tarefas. Durante o dia 10, realizaram-se visitas a alguns geossítios emblemáticos
do Arouca Geopark , com vista ao contacto com o trabalho realizado por este no âmbito do
geoturismo, geoeducação e geoconservação.
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