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ADCMoura participa no projecto Inov@s Fileiras
Com o novo ano, a ADCMoura da
início a participaçao no projecto
Inov@s Fileiras, financiado pelo
PDR 2020.
O ambito da intervençao abrange o estudo das fileiras emergentes e inovadoras do medronho, plantas aromaticas e medicinais, figo da índia e cogumelos,
sobre as quais o conhecimento
disponível e ainda incipiente.
Tal situaçao dificulta quer o
acompanhamento e avaliaçao do
impacto destas sectores ao nível
do desenvolvimento rural, do
ponto de vista do avaliador de
políticas, quer o acesso a informaçao fidedigna, do ponto de
vista do produtor ou do empre-

sario rural.
Por outro lado, estas fileiras envolvem dinamicas de crescimento e de elevada atracçao de novos “players”, pelo que importa
estudar e acompanhar a sua implementaçao, sobretudo quando
se consubstancia em grande medida na entrada de jovens agricultores subsidiados por medidas de políticas publicas.
Nesse sentido, o projecto incide
sobre a observaçao destas fileiras, funcionando como plataforma de levantamento e disseminaçao de informaçao e de construçao e animaçao de redes, a
nível nacional.
Capitaliza ainda os resultados de

processos anteriores, como as
boas praticas do projecto EPAMEmpreender na Fileira das Plantas Aromaticas e Medicinais em
Portugal,
promovido
pela
ADCMoura.
Constituem a parceria do projecto, para alem da ADCMoura, o
Município de Almodovar, CEBAL
-Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-alimentar do Alentejo,
DRAPAL-Direcçao Regional de
Agricultura e Pescas do Alentejo,
ESDIME-Agencia para o Desenvolvimento Local no Sudoeste
Alentejano, CRL, ARBUTUS-Associaçao para a Promoçao do
Medronho, CGFI-Confraria Gastronomica do Figo da India.

ADCMoura representa Portugal na EUROPAM
A ADCMoura, na sua qualidade
de entidade gestora da Rede
EPAM, foi convidada a participar, no passado dia 27 de Novembro, em Frankfurt, numa

reuniao da EUROPAM – European Herb Growers Association,
associaçao europeia ligada as
plantas aromaticas e medicinais
a que agora pertence como representante portuguesa.
Durante a reuniao, na qual se
debateram posiçoes comuns e
procedimentos respeitantes a
temas candentes relacionados
com a produçao de plantas aromaticas e medicinais na Europa,

nomeadamente em materia de
segurança do consumidor, foi
tambem apresentado o sector
das PAM em Portugal, na presença de cerca de trinta associaçoes e empresas europeias.
A EUROPAM reune representantes de Austria, Bulgaria, Chipre,
França, Alemanha, Grecia, Italia,
Letonia, Polonia, Holanda, Reino
Unido e, agora, Portugal. E membro observador a Suíça.

ADCMoura preside ao Conselho Executivo do
Centro de Competências das Plantas
Aromáticas, Medicinais e Condimentares
A ADCMoura foi eleita para presidir ao Conselho Executivo do
Centro de Competencias das
Plantas Aromaticas, Medicinais e
Condimentares (CCPAM) na primeira Assembleia Geral daquele
orgao realizada, em 18 de Dezembro, na Faculdade de Farmacia da Universidade de Coimbra.
Com período de mandato de
dois anos (2018-2019), integram o Conselho Executivo do
CCPAM, para alem da ADCMoura, a Ervital - Plantas Aromaticas

e Medicinais, Lda, INIAV - Instituto Nacional de Investigaçao
Agraria e Veterinaria, I.P., Marta
Cortegano Valente - empresaria
em nome individual e a Universidade de Coimbra.
A Assembleia aprovou ainda o
Plano Estrategico do CCPAM
para o período 2018-2022.
Na ocasiao estiveram presentes
catorze das trinta e sete entidades fundadoras do Centro de
Competencias, entre empresas e
produtores do sector, associa-

çoes, entidades do sistema científico e tecnologico nacional e
municípios.
O CCPAM e uma Rede cujo objectivo e impulsionar a fileira
das plantas aromaticas, medicinais e condimentares em Portugal como um sector inovador,
competitivo e com níveis de excelencia e de referencia mundial,
reunindo os stakeholders relevantes na resoluçao dos constrangimentos que afectam o sector.

