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ADCMoura participou no encontro transfronteiriço
COOP4PAM, em Castelo Branco
Com a participaçao activa da
ADCMoura, decorreu, no dia 28 de
Setembro, nas instalaçoes do CEI –
Centro de Empresas Inovadoras,
em Castelo Branco, o COOP4PAM
– Cooperar para Crescer no Sector
das Plantas Aromaticas e Medicinais, encontro transfronteiriço
que juntou mais de oitenta pessoas, entre produtores, investigadores, tecnicos e outros profissionais
ligados ao tema, numa jornada de
debate sobre o desenvolvimento
da fileira em Portugal e Espanha,
com mostra de produtos, reunioes
B2B e visitas a empresas.
Este evento foi organizado pela EUROACE , comunidade de trabalho que adoptou a expressao
“Eurorregiao” e e integrada pelas
regioes do Alentejo e do Centro de
Portugal e pela Comunidade Autonoma da Extremadura, no ambito
do projecto AGROPOL, levado a

cabo pela DG AGRI da Comissao
Europeia, com o apoio da
ADCMoura/ EPAM (Empreender
na Fileira das Plantas Aromaticas
e Medicinais em Portugal) e do
CCPAM (Centro de Competencias
das Plantas Aromaticas, Medicinais e Condimentares).
Depois das apresentaçoes em plenario, que contaram com Yohannes Novak, Secretario-Geral da
EUROPAM – European Herbs Growers Association, Clara Lourenço,
da ADCMoura/ EPAM e Francisco
Mª Vazquez, do CICYTEX – Centro
de Investigaçoes Científicas e Tecnologicas da Extremadura, seis
grupos de debate reuniram-se
para reflectirem sobre problemas
e oportunidades e apresentarem
propostas de acçao, incluindo as
de ambito transfronteiriço, em
torno dos seguintes temas:
Grupo1 – Especies autoctones;

Grupo 2 – Tendencias de mercado
e modelos de negocio;
Grupo 3 – Uso medicinal das PAM;
Grupo 4 – Produçao;
Grupo 5 – Processamento;
Grupo 6 – Valorizaçao de subprodutos.
No dia seguinte, decorreu, nas
mesmas instalaçoes, a 2ª Reuniao
Geral do CCPAM, com a participaçao de vinte e cinco dos seus
membros, para reflexao sobre os
resultados produzidos ate ao momento e a definiçao de tarefas
associadas a apresentaçao do Plano Estrategico de Acçao, que devera ser validado em Assembleia
Geral no proximo mes de Dezembro. As conclusoes desenvolvidas
de modo participado durante o
COOP4PAM, assim como em momentos anteriores, serao incorporadas no processo de construçao
deste documento.

ADCMoura apresentou projecto EPAM
na Agri Innovation Summit 2017, em Lisboa
A ADCMoura apresentou, no dia
11 de Outubro, na Agri Innovation
Summit, em Lisboa (Oeiras), o
projecto EPAM - Empreender na
Fileira das Plantas Aromaticas e
Medicinais em Portugal, numa
comunicaçao sobre o “Desenvolvimento de negocios no sector das

cio Portugues, do Governo Portugues, da rede EIP-AGRI e da Rede
Europeia de Desenvolvimento
Rural, a Agri Innovation Summit
reune os mais relevantes actores
ligados a inovaçao agrícola na
Europa (agricultores, empresas
rurais, startups, autoridades de

plantas aromaticas e medicinais
em Portugal”, inserida na sessao
tematica Agricultura 4.0 e Desenvolvimento Rural – Empreendedorismo digital em areas rurais.
Iniciativa conjunta de um Consor-

gestao de Programas de Desenvolvimento Rural, Redes Rurais nacionais, Organizaçoes Nao Governamentais, investigadores e consultores), com o objectivo de promover a troca de experiencias e co-

nhecimento assim como debater o
futuro da política europeia de
inovaçao na agricultura.
Do vasto programa de actividades,
que ocupou dois dias, constavam
uma sessao plenaria, diversas
sessoes tematicas, reunioes bilaterais, almoços de trabalho, mostra
de startups e eventos paralelos.
Paralelo a Cimeira, teve lugar, no
dia 13, o workshop do projecto
AGROPOL sobre o papel da
“Cooperaçao transfronteiriça no
sector agro-alimentar – boas praticas regionais e aprendizagens”,
cabendo a ADCMoura abordar o
tema da “Cooperaçao europeia no
sector das Plantas Aromaticas e
Medicinais”.
O projecto AGROPOL, com financiamento da Comissao Europeia e
que envolve a título piloto as regioes de Caríntia (Austria) – Eslovenia e EURO-ACE (Alentejo e Centro de Portugal e Extremadura
espanhola), tem como objectivo a
definiçao de um modelo de cooperaçao entre regioes transfronteiriças no sector agro-industrial.

