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Em Outubro e iní cio de Novem-
bro decorreram os eventos fi-
nais de disseminaça o de resulta-
dos do projecto AGROPOL, no 
qual o sector das Plantas Aroma -
ticas e Medicinais (PAM) assu-
miu lugar de destaque enquanto 
a rea de actividade que pode be-
neficiar duma maior cooperaça o 
transfronteiriça no territo rio da 
EUROACE: Centro e Alentejo, em 
Portugal, e Extremadura, em 
Espanha.  
Os eventos tiveram lugar em 
tre s locais relevantes no desen-
volvimento do projecto: Klagen-
furt, na regia o austrí aca de Ca-
rí ntia, no dia 19 de Outubro, 
Bruxelas, na Be lgica, e sede da 
DG AGRI, no dia 24 do mesmo 
me s, e Foros de Vale Figueira 
(Herdade do Freixo do Meio), na 
regia o Alentejo, no dia 7 de No-
vembro.  
A ADCMoura fez-se representar 
nos tre s eventos, cabendo-lhe 
ainda participar, atrave s da sua 
Directora Te cnica, Clara Louren-
ço, num dos dois paine is de de-
bate do terceiro evento, com o 

tí tulo «Caso de estudo do EURO-
ACE: cooperaça o inter-regional 
no sector das Plantas Aroma ti-
cas e Medicinais», que teve lugar 
na Herdade do Freixo do Meio. 

Na EUROACE, o sector das PAM 
foi o escolhido para a experi-
mentaça o de um processo de 
acompanhamento de dina micas 
de cooperaça o transfronteiriça 
promovida pela DG AGRI, na 
Comissa o Europeia.  

Desta iniciativa resultou a reali-
zaça o do evento transfronteiriço 
«COOP4PAM – Cooperar para 
crescer no sector das plantas 
aroma ticas e medicinais», em 

Castelo Branco no me s de Se-
tembro de 2017, e um projecto 
com o mesmo nome, apresenta-
do junto do Programa POCTEP e 
co-criado por entidades portu-
guesas e espanholas, sob lide-
rança da ADCMoura / EPAM. 

ADCMoura participou nos eventos finais de 
projecto da DG AGRI, da Comissão Europeia 

CCPAM apresenta candidatura ao PDR 2020 

No passado dia 15 de Outubro, 
foi apresentada, junto do 
PDR2020, em concurso exclusi-
vamente destinado aos centros 
de compete ncias nacionais, uma 
candidatura visando o financia-
mento de actividades de divul-
gaça o e funcionamento do 
CCPAM – Centro de Compete n-
cias das Plantas Aroma ticas, Me-
dicinais e Condimentares. 
Respondendo a desafios identifi-
cados ao ní vel organizacional, da 
competitividade e da qualidade 
e projecça o dos seus produtos e 
serviços, o foco da proposta 
apresentada e  a criaça o de con-
diço es para o desenvolvimento 
duma acça o integrada, colectiva 
e estrate gica no seio da fileira 

das PAM, envolvendo actores 
econo micos, investigadores e 
decisores polí ticos, complemen-
tar duma investigaça o que se 
quer ajustada a s necessidades e 
oportunidades colocadas aos/
pelos seus agentes. 
Distribui-se pelos seguintes con-
juntos de actividades, a concreti-
zar entre Janeiro de 2019 e Ja-
neiro de 2020: 
A1–Consolidar a Rede CCPAM 
(interconhecimento e articula-
ça o estrate gica); Palavras-chave: 
Ligar/Envolver; 
A2–Divulgar o CCPAM e a fileira 
(quadros institucional e regula-
mentar e financiamentos); Pa- 
lavras-chave: Comunicar/Infor-
mar; 

A3–Transferir conhecimento na 
fileira (Investigaça o e inovaça o – 
eficie ncia e valorizaça o); Pala- 
vras-chave: Transferir/Capaci-
tar; 
A4 – Promover a produça o naci-
onal (estrate gia colectiva de 
qualidade); Palavras-chave: Pro-
mover/ Qualificar. 
As actividades sera o desenvolvi-
das em articulaça o, entre si e 
tambe m com outros projectos 
em curso, de modo a maximizar 
as oportunidades de participa-
ça o em actividades do projecto e 
a minimizar os seus custos. 
Sob liderança formal da 
ADCMoura/EPAM, o projecto 
sera  coordenado pelo Conselho 
Executivo do CCPAM. 

Terceiro evento do projecto Agropol: Herdade do  
Freixo do Meio (Montemor-o-Novo) 

Primeiro evento do projecto Agropol: Klagenfurt (A ustria)  


