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MOURA ACOLHEU REUNIÃO DE PARCERIA DO  
PROJECTO HERBARTIS, COM SALDO MUITO POSITIVO 

Organizada pela ADCMoura, 
realizou-se em Moura, nos dias 
27  e 28 de Abril, a segunda reu-
nião do projecto Herbartis – 
Adult Training on Handicraft Pro-
duction of Medicinal and Aroma-
tic Plants, financiado pelo Pro-

grama ERASMUS +, com a par-
ticipação de representantes das 
entidades parceiras: Centre Tec-
nològic Forestal de Catalunya 
(Catalunha / Espanha),  Institut 
de Recerca i Tecnologies Agroa-
limentàries, (Catalunha / Espa-
nha), Le Terre dei Savoia 
(Piemonte / Itália), Consiglio per 
la Ricerca in Agricoltura e l’Anali-
si dell’Economia Agraria 
(Ligúria / Itália), Université Euro-
péenne des Saveurs et Senteurs 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur / 
France), ADCMoura (Alentejo / 
Portugal) e ainda técnicos da 
Direcção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural em re-
presentação do Ministério da 
Agricultura de Portugal. 
Apresentados os resultados dos 
levantamentos iniciais de infor-
mação, nomeadamente os reali-
zados junto de produtores de 

plantas aromáticas e medicinais 
das regiões da parceria, foram 
tomadas decisões respeitantes à 
concretização dos cursos em 
formato b-learning, a iniciar em 
Setembro nos quatro países – 
Espanha, Portugal, Itália e Fran-
ça -, e à preparação dos materi-
ais formativos e das ferramentas 
de colaboração a disponibilizar 
no quadro daquelas formações. 
Foram ainda realizadas visitas a 
duas unidades de produção de 
plantas aromáticas e medicinais 
da região, designadamente a 
Aromas da Lousa, na aldeia da 
Luz, e o Monte do Menir, na al-

deia da Barrada, tendo suscitado 
especial atenção aos visitantes 
os aspectos relacionados com a 
utilização da tela de cobertura de 
solo e o desenvolvimento de 
soluções de secagem de baixo 
consumo energético, tirando 
partido da energia solar. 
Proporcionando o cená-
rio perfeito para umas jornadas 
de trabalho muito profícuas, o 
Alentejo apresentou-se em todo 
o seu esplendor de cores e aro-
mas, deixando um cartão de 
visita muito impressivo das suas 
potencialidades aos parceiros 
estrangeiros. 
A próxima reunião da parceria 
terá lugar  em  Julho de 2017, na 
Catalunha, em Espanha. Mas já 
em Dezembro deste ano, decor-
rerá no Alentejo uma actividade 
transnacional no contexto das 
formações referidas. 
O projecto Herbartis tem como 
objectivo contribuir para a requa-
lificação da oferta de produtos 
resultantes da produção e pro-
cessamento artesanais de plan-
tas aromáticas e medicinais, 
através do acesso a novas opor-
tunidades de aprendizagem não 
formal e da validação dessa 
aprendizagem. 
Para isso, desenvolver-se-á, no 
seio da parceria internacional, 
um conjunto de ferramentas e 
métodos, a disponibilizar futura-
mente sob a forma de cursos em 
formato e-learning ou b-learning, 
que serão testados durante o 
projecto (Setembro 2015 – Agos-
to 2017). 

Primeiro dia de trabalho, na sede da ADCMoura, em Moura 

Visita ao Monte do Menir (Barrada / Monsaraz) 

Visita à Aromas da Lousa (Aldeia da Luz) 


