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PROJECTO TRANSNACIONAL HERBARTIS  
INICIOU AS SUAS ACTIVIDADES 
Integradas no projecto Herbartis –
Adult training on handicraft produc-
tion of medicinal and aromatic 
plants, recentemente aprovado no 
âmbito do Programa ERASMUS + 
e em que a ADCMoura participa, 
estão já em curso as actividades 
iniciais de recolha de informa-
ção, nos quatro países que consti-
tuem a parceria: Espanha, Portu-

gal, Itália e França. 
Essa recolha inclui a aplicação 
de um questionário a produtores 
de plantas aromáticas e medici-
nais, visando identificar as princi-
pais necessidades de forma-

ção sentidas por aqueles, ao mes-
mo tempo que procura compreen-
der as diferenças e semelhanças 
mais significativas das realidades 
deste sector nos territórios em 
estudo.  

O projecto Herbartis–Adult training 
on handicraft production of medici-
nal and aromatic plants, com com-
participação financeira do Progra-
ma Erasmus+, tem como objectivo 
contribuir para a qualificação da 
oferta de produtos resultantes da 
produção e processamento artesa-
nais de plantas aromáticas e medi-
cinais, através do acesso a novas 

oportunidades de aprendizagem 
não formal e da validação dessa 
aprendizagem. 
Para isso, desenvolver-se-á, no 
seio duma parceria internacional, 
um conjunto de ferramentas e mé-

todos, a disponibilizar futuramente 
sob a forma de cursos em forma-
to e-learning ou b-learning, que 
serão testados durante o projecto 
(Setembro 2015 – Agosto 2017). 
Nesta experimentação participarão 

produtores de plantas aromáticas 
e medicinais dos quatro países da 
parceria, mobilizados pelas se-
guintes entidades: Centre Tecnolo-
gic Florestal de Catalunya 
(Espanha) – entidade líder da par-
ceria; ADCMoura – Associação 
para o Desenvolvimento do conce-
lho de Moura (Portugal); Le Terre 
dei Savoia (Itália); Université Euro-

péenne des Saveurs et Sen-
teurs (França); Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia Agraria (Itália); Insti-
tut de Recerca I Tecnologia Aroali-
mentaries (Espanha). 

Este projecto conta com o apoio, 
em Portugal, da Rede Rural Nacio-
nal/ Direcção Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural 
(DGADR). 
 

Acção de formação de PAM, na Herdade do Gamoal (Montargil)  

Acção de formação de PAM no Canteiro da Luz (Luz/Mourão)  
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