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DO MEDISS AO EPAM: SETE ANOS DE TRABALHO 
DA ADCMOURA NA FILEIRA DAS PAM  
EPAM – Empreender na Fileira 
das PAM em Portugal, nome de 
um projecto liderado pe-
la ADCMoura, cujo arranque, em 
2011, foi impulsionado pelo Pro-
grama da Rede Rural Nacional, 
corporiza hoje uma metodologia 
consolidada e um conjunto de 
ferramentas de apoio ao desen-
volvimento da fileira das plantas 

aromáticas e medicinais (PAM) 
em Portugal. 
Actua aos níveis da animação de 
rede, da pesquisa e disponibili-
zação de informação, da forma-
ção, da promoção (interna e ex-
terna) e da representação, assu-
mindo-se como uma plataforma 
estratégica e inovadora, ao ser-
viço dos agentes do sector. 
Um dos alicerces do processo 
EPAM é o fomento de soluções 
colaborativas, com vista ao de-
senvolvimento dos negócios e 
da fileira no geral, entre produto-
res, entre estes e outros agentes 
da fileira (investigadores, empre-
sas de transformação, técnicos 
especialistas…), entre organis-
mos públicos e empresas, pre-
sente em todas as iniciativas 
propostas, sejam elas no terre-
no, como os Encontros Locais e 
os Workshops, ou no chamado 
“mundo virtual”, nomeadamente 
através do website epam.pt 
Esta plataforma virtual, pioneira 
em Portugal na abordagem do 
tema das PAM pela perspectiva 
do/a empreendedor/a, é também 
uma ferramenta colaborativa, na 

qual os agentes da fileira são 
convidados a participar de for-
mas diversas, designadamente: 
-inscrevendo o seu negócio, 
quando já em fase de produção, 
no Mapa de Produtores;  
-divulgando os seus projectos de 
Investigação na Página sobre 
I&D;  
-enviando informação sobre notí-

cias e eventos (workshops, fei-
ras, jornadas técnicas,…), docu-
mentação, ligações de interesse, 
etc.; 
-colocando questões e opiniões 
a debate no Fórum ou nos espa-
ços para comentário em cada 
artigo publicado; 
-enviando sugestões de artigos e 
conteúdos a incorporar no site;  
-contribuindo para a sua avalia-
ção.  
O website epam é uma ferra-
menta de comunicação de gran-
de alcance, reconhecida pela 
importante contribuição para o 
acesso a conhecimento e infor-
mação especializada, para a 
qualificação da produção nacio-
nal e para a visibilidade do sec-
tor, em termos nacionais e inter-
nacionais. 
Percurso realizado, desde 
2009 
Remontando a 2002 o primeiro 
curso profissional de produção e 
transformação de PAM realizado 
pela ADCMoura, a que se suce-
deram iniciativas de valorização 
do património florístico através 
de projectos comunitários desen-

volvidos nas escolas do conce-
lho de Moura, é contudo em 
Março de 2009 que se dá início 
a um trabalho permanente, es-
tratégico e amplamente partici-
pado, em prol do desenvolvi-
mento sustentável da fileira das 
PAM em Portugal. São peças 
fundamentais deste trabalho de 
âmbito nacional (e que agora 
enquadramos no que chamamos 
de processo EPAM) os projec-
tos: 
-MEDISS – MEDiterranée Inno-
vation Senteurs Saveurs (MED/ 
FEDER) | 2009-2012; 
-EPAM – Empreender na Fileira 
das PAM em Portugal (PRRN/ 
FEADER) | 2012-2014; 
-ADLA – Acções para o Desen-
volvimento do Grande Lago Al-
queva, no qual a ADCMoura é 
parceira, com uma intervenção 
ligada à dinamização da rede 
“Aromas & Sabores” das Terras 
do Grande Lago Alqueva 
(POCTEP/ FEDER) | 2012-2015; 
-Formar para a Produção de 
Plantas Aromáticas e Medici-
nais (PRRN/ FEADER) | 2014-
2015; 
-Diversos Cursos de Formação 
Profissional e Formações Modu-
lares financiados (POPH/ FSE) e 
Cursos destinados a Empresá-
rios (numa parceria com a em-
presa Terra Plena e produtores 
de PAM) | 2009-2015; 
-Herbartis – Adult training on 
handicraft production of medici-
nal and aromatic plants 
(Erasmus +/ FSE) | 2015-2017 
(projecto novo). 
Cerca de uma centena de activi-
dades no tema das PAM foram 
organizadas no âmbito daqueles 
projectos, incluindo Encontros 
Locais e Nacionais de Produto-
res, Workshops, Seminários, 
Visitas técnicas, Mostras, Gru-
pos de Trabalho, Acções de Pro-
moção, em Portugal, França, 
Itália, Espanha, Inglaterra, Ale-
manha e Bélgica, somando mais 
de 2 mil participações de agen-
tes do sector. 
No âmbito dos diversos projec-
tos referidos, foram envolvidos 
parceiros de Portugal, França, 
Itália, França e Espanha. 
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