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ADCMOURA NA DIRECÇÃO DE REDE  

INTERNACIONAL DE APOIO ÀS PAM  
ADCMoura acaba de ser eleita 
para a Direcção do CEDDEM, 
associação para o desenvolvi-
mento da fileira das Plantas Aro-
máticas e Medicinais (PAM) na 
região Euromediterrânica  
Quarenta e um participantes, de 
dez países, entre os quais a repre-
sentante da ADCMoura/EPAM, 
por Portugal, estiveram presentes 
na Assembleia Geral e na reunião 
de trabalho do CEDDEM – Centre 
d’Étude et de Développement Du-
rable Euroméditerranéen, que 
decorreram em Aix-en-Provence 
(França) no passado dia 1 de De-
zembro. 
Na Assembleia Geral da associa-
ção, que teve lugar durante a ma-
nhã, foram eleitos um novo Con-
selho de Administração, com dez 
membros reunidos em quatro colé-
gios (de produtores, de institui-
ções, de empresas e científico) e 
uma nova Direcção Executiva, 
eleita por unanimidade, de que 
fazem parte Laurent Depieds 
(CPPARM/França), Mohamed 
Neffati (IRA/Tunísia), Alain Auba-
nel (CHIEF/França), Clara Louren-
ço (ADCMoura/Portugal) e Rudy 
Usseglio (CRIEPPAM/França). 
De tarde, realizou-se uma reunião/ 
seminário, com diversas apresen-

tações sobre a actualidade regula-
mentar e sobre as produções de 
Plantas Aromáticas e Medicinais 
(PAM) nos diversos países pre-
sentes, incluindo Portugal. 

As próximas etapas deste proces-
so passam pela definição de no-
vos objectivos e de meios de fun-
cionamento pelo Conselho de Ad-
ministração do CEDDEM. 
A missão principal do CEDDEM, 
associação sem fins lucrativos 
sediada em França, é ser uma 
ferramenta de apoio ao desenvol-
vimento sustentável do sector das 
plantas mediterrâneas e favorecer 

a sua valorização nas áreas da 
perfumaria, cosmética, alimenta-
ção, medicina, assim como da 
paisagem, cultura e turismo, no 
âmbito duma parceria entre países 

do Mediterrâneo. 
O CEDDEM pretende ser uma 
“porta de entrada” para acções 
colaborativas de apoio ao desen-
volvimento da fileira das PAM nos 
países euro-mediterrâneos. Estas 
parcerias estão organizadas prefe-
rencialmente em torno das áreas 
da investigação, desenvolvimento, 
formação, valorização de projec-
tos, cooperação e participação. 

Apresentação de novo modelo de secador  
de PAM (Crops Dryer Pro), em Amareleja 

SEGUNDAS JORNADAS TRANSNACIONAIS DO  

PROJECTO HERBARTIS DECORRERAM EM FRANÇA 

Organizadas pela UESS – Univer-
sité Européenne Senteurs et Sa-
veurs, tiveram lugar, entre 24 e 26 
de Janeiro, na região da Provença, 
em França, as segundas jornadas 
transnacionais do projecto Herbar-

tis, envolvendo três dezenas 
de formadores e formandos do 
curso b-learning de Produção de 

alimentos à base de PAM, proveni-
entes de Portugal, Espanha, Fran-
ça e Itália. 
Do programa fizeram parte visitas 
técnicas a quatro explorações on-
de se produzem plantas aromáti-

cas e medicinais: Laurent Depi-
eds, Les Serres de Segries, Sen-
teurs des Collines e produtor em 

Trets, assim como à Cooperati-
va Les Aromates de Provence. 
Foram também desenvolvidos 
trabalhos de grupo multinacionais, 
em torno de temas ligados à trans-
formação de plantas aromáticas e 
medicinais, como: equipamentos 
de colheita e sua adaptação às 
PAM, secagem de PAM, HACCP e 
controlo de custos. 
E foi ainda realizado, a 26 de Ja-
neiro, um Seminário sobre as PAM 
em França, com a participação de 
técnicos da Université Européenne 
Senteurs et Saveurs, da France 
Agrimer e do CRIEPPAM. 
Aproveitou-se a oportunidade para 
visitar ainda, em Manosque, a 
fábrica da Occitane en Provence. 
As terceiras jornadas transnacio-
nais Herbartis decorrerão em Es-
panha, no final do próximo mês de 
Fevereiro, sob organização do 
CTFC – Centro Tecnológico Flo-
restal da Catalunha, sediado em 
Solsona, na Catalunha. 

Participantes de França, (país anfitrião), Bósnia-Herzegovina, Croácia, 
Marrocos, Tunísia, Albânia, Espanha, Itália, Grécia, para além de Por-
tugal, representado pela ADCMoura, marcaram presença na Assem-
bleia Geral e Seminário do CEDDEM - Centre d’Étude et de Développe-
ment Durable Euroméditerranéen, em Aix-en-Provence. 

Nova direcção do CEDDEM: Clara Lourenço (ADCMoura/Portugal), 
Mohamed Neffati (IRA/Tunísia), Laurent Depieds (CPPARM/França), 
Rudy Usseglio (CRIEPPAM/França), Alain Aubanel (CHIEF/França). 

Formandos, formadores e técnicos do Herbartis de visita à Université 
Européene Senteurs et Saveurs, em Forcalquier (França) 

https://www.uess.fr/
https://www.uess.fr/
https://www.uess.fr/
http://www.lesserresdesegries.com/index.html
http://www.lesserresdesegries.com/index.html
http://www.senteurs-des-collines.com/
http://www.lesaromatesdeprovence.fr/
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.crieppam.fr/index.php
http://fr.loccitane.com/l'occitane-vous-invite-a-manosque,74,1,76013,850004.htm
https://pt-br.facebook.com/adcmoura/
https://pt-br.facebook.com/adcmoura/

