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MOURA RECEBE ENCONTRO INTERNACIONAL  
SOBRE PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS 

No próximo dia 17 de Novem-
bro, entre as 10 e as 16 horas, 
realiza-se em Moura, no Audi-
tório da Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo Guadiana Interior,   
um Seminário / Encontro inter-
nacional de produtores de 
plantas aromáticas e medici-
nais, para um debate em torno 
do tema “Pequenas explora-
ções de plantas aromáticas e 
medicinais: os desafios da sus-
tentabilidade“. 
Esta iniciativa, organizada pela 
ADCMoura, inscreve-se no 
projecto Herbartis – Adult trai-
ning on handicraft production 
of medicinal and aromatic 
plants, e culmina o conjunto de 
actividades no Alentejo inte-
grantes de um curso em b-
learning, em que participarão 
formadores  e  formandos   (al- 
guns dos quais produtores de 
PAM) dos quatro países da 
parceria: Portugal, Espanha, 
França e Itália. 
O Seminário/ Encontro será 
uma boa oportunidade para 
juntar, às reflexões sobre os 
desafios que se colocam à 
sustentabilidade das pequenas 
empresas e da fileira no nosso 
país, alguns dados para com-
paração com as realidades 
nestes outros três países do 
Mediterrâneo. 
Tratando-se de um Espaço de 
Produtores em modelo EPAM, 
este será essencialmente um 
espaço de debate que apela à 
participação activa de pessoas 
ligadas ao tema das Plantas 
Aromáticas e Medicinais. 
À apresentação inicial de teste-

munhos, que ajudam a com-
preender as situações espa-
nhola, francesa, italiana e por-
tuguesa e a trazer pistas para 
reflexão, segue-se o debate, 
que continua durante o almo-
ço, e respectivas conclusões. 
No final, serão apresentados 
alguns projectos em curso ou 
em preparação, de âmbito na-
cional e internacional, visando 
o desenvolvimento da fileira. 
É objectivo deste Seminário/ 
Encontro de produtores contri-

buir para uma melhoria contí-
nua da intervenção no apoio à 
fileira, nomeadamente no con-
texto do processo EPAM -
Empreender na Fileira das 
Plantas Aromáticas e Medici-
nais em Portugal, assim como 
fomentar o interconhecimento 
e a cada vez maior cooperação 
entre os seus agentes. 
A participação no Seminário/ 
Encontro é gratuita, mas obri-
gatória (número limitado de 
lugares).  

 

PROGRAMA 

 

10:00h | Boas-vindas aos participantes  

Apresentação do projecto Herbartis | Clara Lourenço, ADCMoura 

10:15h | TESTEMUNHOS(*) 

Pequenas explorações de plantas aromáticas e medicinais: desafios 

da sustentabilidade… 

…em Espanha | Eva Moré, Centre Tecnologic Forestal de Catalunya 

…em França | Christelle Aunac, Université Européenne des Saveurs et 

Senteurs 

…em Itália | a anunciar 

…em Portugal | 4 a 5 produtores apresentam os seus casos | a anunci-

ar 

11:30h | DEBATE 

13:00h | Almoço 

14:30h | Continuação do debate 

              Conclusões 

15:30h | PROJECTOS EM CURSO OU EM PREPARAÇÃO 

Centro de Competências de PAM 

Outros projectos nacionais e internacionais 

16:00h | Fecho do Seminário/ Encontro 

NOTA (*): Todos os documentos apresentados estarão escritos em 

Português e Inglês. A língua do Seminário é o português, à excepção 

das apresentações feitas pelos parceiros franceses, espanhóis e italia-

nos, que falarão em inglês (ou eventualmente, em espanhol ou fran-

cês). Não haverá serviço de tradução.  
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