EDIA E CARITAS DIOCESANA DE BEJA ASSINAM PROTOCOLO
E PROMOVEM EXPOSIÇÃO
A EDIA, a Cáritas Diocesana de Beja e o Instituto Politécnico de Beja, assinam na próxima sexta-feira,
dia 27 de Março, um protocolo do colaboração que visa, entre outros aspetos, promover esforços
entre os 3 subscritores, na dinamização e potenciação do Projeto “Horta - Nova Esperança”, um
projeto que pretende servir de exemplo de viabilização da pequena propriedade, pela produção de
hortícolas, aromáticas e frutícolas, e destinado a suprir as necessidades da Cáritas Diocesana de Beja,
associando ainda a formação na área agrícola aos utentes da Cáritas Diocesana de Beja.
Para além deste objetivo, esta colaboração permitirá conhecer a realidade sócio laboral da área de
influência do EFMA – Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, as ações emergentes que se
podem transformar em oportunidades de emprego e promover as ofertas de trabalho e formação
existentes na área de intervenção do EFMA, de modo particular no distrito de Beja e Litoral Alentejano,
bem como a sua disseminação entre os parceiros envolvidos na rede.
Ao abrigo deste protocolo será ainda elaborado um plano de voluntariado, tomando por base a
missão de cada uma das entidades, o conhecimento dos seus colaboradores e as necessidades na
Cáritas Diocesana de Beja.
Este protocolo será assinado às 12:00 horas, no decorrer das jornadas de cooperação transfronteiriça
da Cáritas da Raia, no Beja Parque Hotel, onde será orador, às 10:00 horas, o Presidente da EDIA com
o tema “Alqueva, desafios para a pequena propriedade”.
Estas jornadas, sob o lema geral “Economia social e solidária na Raia”, tem início às 9:50h.
Um dia antes, dia 26 de Março às 15:30h, será inaugurada a exposição “Crianças Cáritas” na Galeria
de exposições da EDIA, com a presença do Embaixador da Áustria em Portugal, Dr. Thomas Steltzer.
A exposição ficará aberta ao público entre as 9:00h e as 18:00h, de segunda a sexta-feira, até ao dia
10 de Abril.

