IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Designação do projeto: CCPAM PDR2020
Código do projeto: PDR2020-20.2.4-FEADER-049956
Objetivo principal: a criação de condições para o desenvolvimento duma acção integrada,
colectiva e estratégica no seio da fileira das PAM, envolvendo actores económicos,
investigadores e decisores políticos.
Região de intervenção: Portugal
Entidade beneficiária: Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura
(ADCMoura)

FINANCIAMENTO
Data de aprovação: 27-03-2019
Data de início: 15-10-2018
Data de conclusão: 11-04-2021
Custo total elegível: 46,485.11€
Apoio financeiro da União Europeia: 39,512.34€
Apoio financeiro público nacional: 6,972.77€

DESCRIÇÃO
O Projecto CCPAM, financiado pelo PDR2020, tem como objectivo a criação de condições para
o desenvolvimento duma acção integrada, colectiva e estratégica no seio da fileira das PAM,
envolvendo actores económicos, investigadores e decisores políticos.
Distribui-se pelos seguintes conjuntos de actividades:

A1 – Consolidar a Rede CCPAM
(interconhecimento e articulação
estratégica)
Palavras-chave: LIGAR/ ENVOLVER
Estudo de formas de organização | Reuniões
gerais do CCPAM | Modelo e ferramentas
de governação | Levantamento/ anuário

A2 – Divulgar o CCPAM e a fileira
(quadros institucional e regulamentar e
financiamentos)
Palavras-chave: COMUNICAR/ INFORMAR
Website + logo + rollup | Participação em
reuniões e eventos nacionais e
internacionais

A3 – Transferir conhecimento na fileira
(Investigação e inovação – eficiência e
valorização)
Palavras-chave: TRANSFERIR/ CAPACITAR
Workshop | Fichas técnicas | Forum
permanente

A4 – Promover a produção nacional
(estratégia coletiva de qualidade)
Palavras-chave: PROMOVER/ QUALIFICAR
Estudos de 2 subsectores/ Grupos focais |
Folheto sobre o sector | Promoção externa

É desenvolvido pela ADCMoura, com a colaboração de restantes membros do Conselho
Executivo do CCPAM, prevendo-se envolver todas as entidades do CCPAM e outros agentes
ligados ao sector.
As atividades serão desenvolvidas em articulação, entre si e também com outros projetos em
curso, de modo a maximizar as oportunidades de participação em atividades do projeto e a
minimizar os seus custos.

Acompanhe os resultados em: http://epam.pt/projecto-ccpam_pdr2020/

