IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Designação do projeto: Inov@sfileiras
Código do projeto: PDR2020-2024-032728
Objetivo principal: observação de um conjunto de fileiras emergentes e inovadoras, no caso as
fileiras das Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares (de recolha silvestre ou de
produção), do Medronho (em produção florestal ou em pomar), do Figo da índia (para fruto ou
forragem) e dos Cogumelos (silvestres ou produzidos).
Região de intervenção: Portugal
Entidade beneficiária: Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura
(ADCMoura)

FINANCIAMENTO
Data de aprovação: 29-11-2017
Data de início: 30-01-2017
Data de conclusão: 19-12-2020
Custo total elegível: 37,002.00€
Apoio financeiro da União Europeia: 31,451.69€
Apoio financeiro público nacional: 5,550.31€

DESCRIÇÃO
O projecto Inov@sFileiras, com comparticipação financeira do PDR2020, tem como âmbito de
intervenção a observação de um conjunto de fileiras emergentes e inovadoras, no caso as
fileiras das Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares (de recolha silvestre ou de
produção), do Medronho (em produção florestal ou em pomar), do Figo da índia (para fruto ou
forragem) e dos Cogumelos (silvestres ou produzidos).

Estas fileiras beneficiaram de processos de desenvolvimento arrojados e diferenciadores,
como o Provere “Valorização dos Recursos Silvestres do Alentejo”, liderado pelo Município de
Almodôvar, cuja primeira fase decorreu entre 2009 e 2013 e cuja segunda fase se iniciou em
2016, e o projeto EPAM – Empreender na Fileira das Plantas Aromáticas e Medicinais, liderado
pela ADCMoura e desenvolvido com apoio do Programa da Rede Rural Nacional entre 2011 e
2015. Estes processos foram baseados numa metodologia de trabalho em rede e em soluções
de inovação de processo, que se pretende capitalizar e potenciar.
São objectivos do projecto:








Promover o conhecimento actualizado sobre as novas fileiras emergentes (Plantas
Aromáticas e Medicinais, Medronho, Cogumelos e Figo da Índia), bem como das
necessidades de inovação das mesmas;
Capitalizar informação e resultados de projectos promovidos ao abrigo do processo
Provere do projecto EPAM e de outros projectos inovadores associados às novas
fileiras;
Transferir conhecimentos técnicos ao sector, desde a produção (agrícola ou florestal)
destas novas fileiras, até à valorização agro-industrial;
Assegurar o desenvolvimento e animação de Redes Temáticas para cada uma das
fileiras envolvidas;
Promover a incorporação dos aspectos inovadores de sucesso ao nível dos produtores
e transformadores destas fileiras

ENTIDADES PARCEIRAS
Município de Almodôvar – líder do projecto
ADCMoura – Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura
ARBUTUS – Associação para a Promoção do Medronho
CEBAL – Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-alimentar do Alentejo
CGFI – Confraria Gastronómica do Figo da Índia
DRAPAL – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Sudoeste Alentejano, CRL
Acompanhe os resultados em: https://epam.pt/projecto-inovsfileiras/

