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Com o novo ano, a ADCMoura da  
iní cio a  participaça o no projecto 
Inov@s Fileiras, financiado pelo  
PDR 2020.  
O a mbito da intervença o abran-
ge o estudo das fileiras emer-
gentes e inovadoras do medro-
nho, plantas aroma ticas e medi-
cinais, figo da í ndia e cogumelos, 
sobre as quais o conhecimento 
disponí vel e  ainda incipiente.  
Tal situaça o dificulta quer o 
acompanhamento e avaliaça o do 
impacto destas sectores ao ní vel 
do desenvolvimento rural, do 
ponto de vista do avaliador de 
polí ticas, quer o acesso a infor-
maça o fidedigna, do ponto de 
vista do produtor  ou do  empre- 

sa rio rural.  
Por outro lado, estas fileiras en-
volvem dina micas de crescimen-
to e de elevada atracça o de no-
vos “players”, pelo que importa 
estudar e acompanhar a sua im-
plementaça o, sobretudo quando 
se consubstancia em grande me-
dida na entrada de jovens agri-
cultores subsidiados por medi-
das de polí ticas pu blicas.  
Nesse sentido, o projecto incide 
sobre a observaça o destas filei-
ras, funcionando como platafor-
ma de levantamento e dissemi-
naça o de informaça o e de cons-
truça o e animaça o de redes, a 
ní vel nacional. 
Capitaliza ainda os resultados de   

processos anteriores, como as 
boas pra ticas do projecto EPAM- 
Empreender na Fileira das Plan-
tas Aroma ticas e Medicinais em 
Portugal, promovido pela 
ADCMoura.  
Constituem a parceria do projec-
to, para ale m da ADCMoura, o 
Municí pio de Almodo var, CEBAL 
-Centro de Biotecnologia Agrí co-
la e Agro-alimentar do Alentejo, 
DRAPAL-Direcça o Regional de 
Agricultura e Pescas do Alentejo, 
ESDIME-Age ncia para o Desen-
volvimento Local no Sudoeste 
Alentejano, CRL, ARBUTUS-As-
sociaça o para  a  Promoça o do 
Medronho, CGFI-Confraria Gas-
trono mica do Figo da I ndia. 

ADCMoura participa no projecto Inov@s Fileiras 

ADCMoura representa Portugal na EUROPAM 

A ADCMoura, na sua qualidade 
de entidade gestora da Rede 
EPAM, foi convidada a partici-
par, no passado dia 27 de No-
vembro,    em    Frankfurt,  numa  
 
 
 
 
 
 
 

reunia o da EUROPAM – Europe-
an Herb Growers Association, 
associaça o europeia ligada a s 
plantas aroma ticas e medicinais 
a que agora pertence como re-
presentante portuguesa. 
Durante a reunia o, na qual se 
debateram posiço es comuns e 
procedimentos respeitantes a 
temas candentes relacionados 
com a produça o de plantas aro-
ma ticas e medicinais na Europa, 

nomeadamente em mate ria de 
segurança do consumidor, foi 
tambe m apresentado o sector 
das PAM em Portugal, na pre-
sença de cerca de trinta associa-
ço es e empresas europeias. 
A EUROPAM reu ne representan-
tes de A ustria, Bulga ria, Chipre, 
França, Alemanha, Gre cia, Ita lia, 
Leto nia, Polo nia, Holanda, Reino 
Unido e, agora, Portugal. E  mem-
bro observador a Suí ça.  

ADCMoura preside ao Conselho Executivo do  
Centro de Competências das Plantas  
Aromáticas, Medicinais e Condimentares 

A ADCMoura foi eleita para pre-
sidir ao Conselho Executivo do 
Centro de Compete ncias das 
Plantas Aroma ticas, Medicinais e 
Condimentares (CCPAM) na pri-
meira Assembleia Geral daquele 
o rga o realizada, em 18 de De-
zembro, na Faculdade de Farma -
cia da Universidade de Coimbra. 
Com perí odo de mandato de 
dois anos (2018-2019), inte-
gram o Conselho Executivo do 
CCPAM, para ale m da ADCMou-
ra, a Ervital - Plantas Aroma ticas 

e Medicinais, Lda, INIAV - Insti-
tuto Nacional de Investigaça o 
Agra ria e Veterina ria, I.P., Marta 
Cortegano Valente - empresa ria 
em nome individual e a Univer-
sidade de Coimbra. 
A  Assembleia aprovou ainda o 
Plano Estrate gico do CCPAM 
para o perí odo 2018-2022.  
Na ocasia o estiveram presentes 
catorze das trinta e sete entida-
des fundadoras do Centro de 
Compete ncias, entre empresas e 
produtores do sector, associa-

ço es, entidades do sistema cien-
tí fico e tecnolo gico nacional e 
municí pios. 
O CCPAM e  uma Rede cujo ob-
jectivo e  impulsionar a fileira 
das plantas aroma ticas, medici-
nais e condimentares em Portu-
gal como um sector inovador, 
competitivo e com ní veis de ex-
cele ncia e de refere ncia mundial, 
reunindo os stakeholders rele-
vantes na resoluça o dos cons-
trangimentos que afectam o sec-
tor.  

http://www.europam.net/
http://www.europam.net/

