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Jardim das Oliveiras, em Moura

Moura recebeu Encontro Local de
Produtores de Plantas Aromáticas,
Medicinais e Condimentares
Numa altura em que a procura
internacional de plantas aromaticas, medicinais e condimentares produzidas em Portugal em

Aromas e Sabores, a ediçao numero vinte e um dos Encontros
Locais de Produtores de Plantas
Aromaticas e Medicinais, que

modo biologico regista o seu
melhor momento de sempre, a
ADCMoura realizou no dia 11 de
Abril em Moura, no Jardim das
Oliveiras, integrado no programa da Feira de Maio e Mostra de

contou com a participaçao de
produtores de PAM e de oleos
essenciais e tambem de potenciais promotores de negocio nesta
area.
Correspondendo ao modelo ha-

bitual dos Encontros Locais
EPAM, a manha foi dedicada a
apresentaçao dos participantes,
seus projectos e necessidades.
Depois do almoço, teve lugar o
workshop “Actualidade e futuro
(s) do sector das PAM em Portugal”.
A apresentaçao dos resultados
do mais recente inquerito a produçao levado a cabo pela
ADCMoura/EPAM, no ambito do
projecto Inov@s Fileiras (PDR
2020), seguiu-se um debate sobre os principais desafios com
que os agentes do sector se confrontam actualmente e as vias
possíveis para o seu desenvolvimento e sustentabilidade.
Foram ainda apresentados projectos recentemente aprovados
no ambito do EPAM - Empreender na Fileira das Plantas Aromaticas em Portugal e do
CCPAM - Centro de Competencias das Plantas Aromaticas, Medicinais e Condimentares.

ADCMoura recebeu subcomissão
parlamentar para a Igualdade e Não
Discriminação
Representantes locais e nacionais da comunidade cigana, directora do Programa Escolhas,
parlamentares da Subcomissao
para a Igualdade e Nao Discriminaçao da Comissao de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e representantes do Município de Moura
estiveram, no dia 6 de Maio, na
sede da ADCMoura para conhecer o projecto Despert@rte
(Programa Escolhas) e todo o
trabalho desenvolvido pela Associaçao, desde 2006, com as
comunidades ciganas do concelho de Moura.
Na ocasiao, foram identificadas

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

raçao do relatorio sobre racismo, xenofobia e discriminaçao
etnico-racial em Portugal, que
sera tornado publico ate ao final
da presente sessao legislativa.

Sede da ADCMoura

