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Quinze produtores portugueses 
de plantas aroma ticas e medici-
nais fazem um balanço muito 

positivo da sua participaça o no 
sexto sala o profissional TECH & 
BIO, realizado em Valence, na 
regia o francesa de Auvergne 
Rho ne-Alpes, nos dias 20 e 21 de 
Setembro. 
Chefiado pela ADCMoura/EPAM, 

o grupo portugue s, do qual tam-
be m faziam parte produtores do 
Alentejo, foi uma das vinte dele-
gaço es estrangeiras convidadas 

para o evento, tendo apresenta-
do no pavilha o internacional 
uma mostra de produtos deriva-

dos das PAM e realizado impor-
tantes contactos com diversos 
agentes do sector, entre os quais 
o ITEIPMAI, instituto france s de 
pesquisa de perfumes e plantas 
aroma ticas e medicinais, pelo 
que o objectivo de promover a 

qualidade da produça o nacional 
foi, uma vez mais, plenamente 
conseguido. Como referiu um 
dos participantes portugueses:  

«Desta experie ncia trazemos 
amigos, conhecimentos, novos 
contactos e a certeza de que so-
mos muito bons a produzir plan-
tas aroma ticas, condimentares e 
medicinais Bio».   
A comitiva portuguesa partici-
pou ainda, com as suas conge ne-
res, num jantar de gala que con-
tou com a presença do ministro 
da agricultura de França, 
Ste phane Travert.    
A TECH & BIO e  um dos mais 
reputados certames europeus na 
a rea das te cnicas, saberes e pra -
ticas associados a  agricultura 
biolo gica e alternativa, destacan-
do-se pelas demonstraço es ao 
vivo, em ambiente de exploraça o 
agrí cola, das mais recentes ino-
vaço es do sector. 
Nesta 6ª ediça o, a feira acolheu 
300 expositores e 17 mil visitan-
tes profissionais que puderam 
assistir a uma centena de de-
monstraço es no terreno e a 120 
confere ncias e workshops. 
Organizada pelas Ca maras de 
Agricultura francesas, com o 

apoio de cerca de seis dezenas 
de entidades, a TECH & BIO co-
memorou este ano o seu de cimo 
aniversa rio. 
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