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Numa altura em que a procura 
internacional de plantas aroma -
ticas, medicinais e condimenta-
res produzidas em Portugal em 

modo biolo gico regista o seu 
melhor momento de sempre, a 
ADCMoura realizou no dia 11 de 
Abril em Moura, no Jardim das 
Oliveiras, integrado no progra-
ma da Feira de Maio e Mostra de 

Aromas e Sabores, a ediça o nu -
mero vinte e um dos Encontros 
Locais de Produtores de Plantas 
Aroma ticas e Medicinais, que 

contou com a participaça o de 
produtores de PAM e de o leos 
essenciais e tambe m de potenci-
ais promotores de nego cio nesta 
a rea. 
Correspondendo  ao  modelo ha- 

bitual dos Encontros Locais 
EPAM, a manha  foi dedicada a  
apresentaça o  dos  participantes, 
 seus projectos e necessidades.  
Depois do almoço, teve lugar o 
workshop “Actualidade e futuro
(s) do sector das PAM em Portu-
gal”.  
A  apresentaça o dos resultados 
do mais recente inque rito a  pro-
duça o levado a cabo pela 
ADCMoura/EPAM, no a mbito do 
projecto Inov@s Fileiras (PDR 
2020), seguiu-se um debate so-
bre os principais desafios com 
que os agentes do sector se con-
frontam actualmente e as vias 
possí veis para o seu desenvolvi-
mento e sustentabilidade.  
Foram ainda apresentados pro-
jectos recentemente aprovados 
no a mbito do EPAM - Empreen-
der na Fileira das Plantas Aro-
ma ticas em Portugal e do 
CCPAM - Centro de Compete n-
cias das Plantas Aroma ticas, Me-
dicinais e Condimentares.  

Moura recebeu Encontro Local de  
Produtores de Plantas Aromáticas, 
Medicinais e Condimentares 

Jardim das Oliveiras, em Moura 

Representantes locais e nacio-
nais da comunidade cigana, di-
rectora do Programa Escolhas, 
parlamentares da Subcomissa o 
para a Igualdade e Na o Discrimi-
naça o da Comissa o de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Liber-
dades e Garantias e represen-
tantes do Municí pio de Moura 
estiveram, no dia 6 de Maio, na 
sede da ADCMoura para conhe-
cer o projecto Despert@rte 
(Programa Escolhas) e todo o 
trabalho desenvolvido pela As-
sociaça o, desde 2006, com as 
comunidades ciganas do conce-
lho de Moura.  
Na   ocasia o,  foram identificadas 
 

as dificuldades, os progressos 
alcançados e o muito que ainda 
ha  a fazer para a inclusa o plena 
daquelas comunidades.  
Esta visita   insere-se   na  prepa- 

raça o do relato rio sobre racis-
mo, xenofobia e discriminaça o 
e tnico-racial em Portugal, que 
sera  tornado pu blico ate  ao final 
da presente sessa o legislativa.  

ADCMoura recebeu subcomissão  
parlamentar para a Igualdade e Não  
Discriminação  

Sede da ADCMoura 


