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O sector das PAM em diversos países europeus—
levantamento das formas de organização sectorial
RAQUEL ALVES, ISABEL FERNANDES (ERVITAS CATITAS)
A fim de possibilitar uma decisão informada sobre a melhor forma de organização sectorial
para as Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares (adiante designadas por PAM) em
Portugal, o CCPAM encomendou um estudo sobre as formas de organização existentes em
Portugal e em diversos países europeus, tanto neste sector como em sectores congéneres, e
uma apreciação de vantagens e desvantagens das diferentes soluções encontradas.
A presente ficha descreve a situação encontrada na Europa e apresenta algumas organizações
internacionais, todas elas dedicadas ao sector das PAM – plantas para perfumaria, aromáticas,
medicinais e condimentares, adiante referidas apenas como PAM.
Há também associações profissionais, como é o caso
das associações francesas e italianas, mais especificamente dedicadas à defesa dos interesses dos produtores associados em termos de marcas e qualidade do produto, métodos de produção, mercados, e
regulamentação da profissão e do sector, incluindo
a) promover o planeamento e desenvolvimento da também a fitoterapia.
produção;
Existem ainda associações com fins lucrativos, como
b) apoiar as fases de produção, primeira transfor- as britânicas, criadas com o objectivo de intervir no
mação e comercialização, incluindo apoio ao comércio de PAM, por reconhecerem o potencial do
marketing, assistência técnica e cientifica sobre sector no seu país e quererem o seu desenvolvimento
numa perspectiva de qualidade e sustentabilidade.
qualidade do produto, etc.;
Verifica-se que, em muitos países, o sector se encontra representado por associações profissionais
abrangentes, sob a forma de entidades sem fins
lucrativos, que genericamente prosseguem objectivos muito diversificados, entre os quais:

c) implementar cursos de formação profissional e divulgar informação sobre
a utilização de plantas medicinais,
abrangendotambém a fitoterapia;
d) prestar consultoria às empresas do
sector, inclusive para acesso afinanciamentos nacionais e comunitários;
e) participar em programas de investigação aplicada, designadamente de melhoramento genético e de métodos de
produção, e incentivar a I&D específica sobre PAM;
f) promover a disseminação de técnicas e métodos
de agriculturasustentável;

g) incentivar a certificação dos produtos dos seus
associados, designadamente a certificação biológica;
h) estudar e implementar medidas e iniciativas destinadas a valorizar o sector, junto das autoridades nacionais e internacionais, incluindo a regulamentação;
i) organizar e realizar eventos específicos.
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No que respeita às organizações de âmbito internacional, têm claramente um propósito de influenciar as
decisões relativas ao sector ao nível regulamentar e
legislativo, em especial ao nível da União Europeia. A
sua acção incide tanto sobre o cultivo como a recolha
silvestre de PAM, numa perspectiva de melhorar a
qualidade e segurança das PAM, representar os interesses de todos os produtores e transformadores,
favorecer o desenvolvimento da investigação científica e incentivar o contacto, a colaboração e a divulgação entre os membros.
No entanto, registe-se que as associações nacionais
sem fins lucrativos e as associações internacionais
têm conceitos mais idênticos, que excluem actividades de comercialização de PAM.

Alguns exemplos
sectoriais

de

organizações

nacionais

e

FRANÇA

Dada a importância do sector das PAM neste país, existem
inúmeras associações de nível sectorial e regional, de carácter profissional e comercial, de investigação, etc.
Citaremos algumas que considerámos mais interessantes
para os fins do presente estudo.
Union des Professionnels des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales[União dos Profissionais de Plantas para
Perfumaria,
Aromáticas
e
Medicinais]
https://
www.ppamdefrance.com/

GRÉCIA
Association of Medicinal and Aromatic Plants of Greece
(ΑMΑP Grécia) [Associação de Plantas Aromáticas e Medicinais da Grécia]https://eng.eaffe.org/
A Associação de Plantas Medicinais e Aromáticas da Grécia
é uma associação sem fins lucrativos que tem por finalidade
valorizar, explorar e promover a pesquisa sobre as PAM, e
também a sua produção, distribuição e utilização, juntando
todos os intervenientes do sector. Contribui para a formulação de uma Política Nacional de PlantasAromáticas e Medicinais e para a criação do “turismo dos aromas” no país.

A PPAM de France, anteriormente FNPAPAM (Federação Nacional das Plantas para Perfumaria, Aromáticas e Medicinais), foi constituída em1985 com o objectivo de representar
os interesses das empresas comerciais e apoiar o seu desenvolvimento.
ITEIPMAI - Organisme français qualifié de recherche pour le
développement desplantes à parfum, médicinales et aromatiques [Organismo francês de investigação para o desenvolvimento das plantas para perfumaria,medicinais e aromáticas] https://www.iteipmai.fr/
O ITEIPMAI é um instituto técnico homologado pelo Ministério da Agricultura, cuja missão final é realizar investigação
aplicada ao serviço de plantas aromáticas, medicinais e para
perfumaria (PPAM).
Chambre d'Agriculture DRÔME [Departamento Agricultura
Drôme]https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/
cultures/plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/
O Departamento de Agricultura da região de Drôme tem um
sector dedicado às PAM e proporciona aos agricultores interessados acesso as ajudas ao investimento, aconselhamento técnico, acompanhamento para a instalação de novas
variedades (incluindo ensaios de campo)
Association Française des professionnels de la cueillette de
plantes sauvages (AFC)[Associação Francesa dos Profissionais de Colheita de Plantas Silvestres] http://
www.cueillettes-pro.org/
Tem por principal objectivo agregar os profissionais da colheita de recursos vegetais silvestres e mais especificamente de PAM para promover a profissão de colector e garantir a
sua representatividade junto de outros operadores do sector
e poderes públicos.
Fédération des Paysan.ne.s Herboristes [Federação dos
Agricultores/as
Ervanários/as]
https://paysansherboristes.org/
A finalidade desta federação é promover o reconhecimento
da profissão de agricultor-ervanário e permitir-lhe dispor dos
meios para o exercício pleno da profissão.
A FPH foi criada com o objectivo de envolver os agricultores
na questão da fitoterapia ao nível político e, portanto, ao nível
legal e regulamentar.
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REINO UNIDO
British Herb Trade Association (BHTA) [Associação Britânica
de
Comércio
de
Plantas
Aromáticas]
http://
www.bhta.org.uk/
A BHTA foi criada na década de 1970 por alguns produtores
que tiveram a visão de reconhecer que o sector das PAM
precisaria ser representado colectivamente em muitas frentes. Os seus membros estão empenhados em promover o
sector e garantir que tenha um futuro seguro e próspero.
Isto implica o envolvimento activo em todos os aspectos da
produção de PAM, no desenvolvimento de produtos, no marketing e nas muitas questões técnicas que vão surgindo
ITÁLIA
Federazione Italiana dei Produttori di Piante Officinali
(FIPPO) [Federação Italiana de Produtores de Plantas Medicinais] http://www.fippo.org/

É uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Tem
como objectivo principal a protecção e salvaguarda dos interesses dos produtores de PAM do ponto de vista técnico,
económico, jurídico e fiscal.
Associazione Italiana fra Coltivatori, Raccoglitori, Trasformatori, Importatori, Esportatori, Grossisti e Rappresentanti
di Case Estere di Piante Medicinali, Aromatiche, Spezie, Estratti Vegetali, Oli Essenziali e loro derivati (ASSOERBE)

[Associação Italiana dos Agricultores, Recolectores, Transformadores, Importadores,Exportadores, Grossistas e Representantes de Empresas Estrangeiras de Plantas Aromáticas, Especiarias, Extractos Vegetais, Óleos Essenciais e
seus derivados] http://www.assoerbe.eu/
Fundada em 1981, a ASSOERBE é a única associação comercial italiana que representa o sector das PAM, especiarias, extractos vegetais, óleos essenciais e seus derivados e
que defende a sua utilização em produtos para a saúde e
bem-estar.

A Comissão Técnica Alemã para as Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares (DFA) foi fundada em 1991 e
abarca todos os aspectos relacionados com a produção de
PAM na Alemanha, ao nível federal. Além dos produtores
agrícolas, esta Comissão especializada inclui delegados da
indústria, do comércio, das instituições de investigação e
das autoridades de cada estado federal. É considerada uma
plataforma pan-alemã com provas dadas para organizar
troca de experiências e transferência de conhecimento, bem
como para influenciar o progresso da regulamentação.
Organizações internacionais
European Herb Growers Association (EUROPAM)[Associação
Europeia
dos
Produtores
de
PAM]
https://
www.europam.net/
A EUROPAM é uma associação internacional sem fins lucrativos comsede em Viena, Áustria, que representa os interesses dos seus membros no que diz respeito à recolha silvestre, cultivo, primeira fase de processamento e garantia da
qualidade das PAM.
Tea & Herbal Infusions Europe - THIE [Associação Europeia
do Chá e das Infusões]https://thie-online.eu/
A Tea & Herbal Infusions Europe é a associação europeia
que representa os interesses dos produtores e comerciantes
de chá (Camellia sinensis) e de infusões de PAM, bem como
de seus extractos, no seio da União Europeia. Foi instituída
em Hamburgo, Alemanha, em 2015, e resultou da fusão do
Comité Europeu do Cháe da Associação Europeia das Infusões, que já existiam há mais de sessenta anos.
International Council for Medicinal and Aromatic Plants
(ICMAP)[Conselho Internacional das Plantas Aromáticas e
Medicinais] http://www.icmap.org/

Organismo não governamental internacional criado por diversas organizações internacionais, cujo objectivo geral é
promover o entendimento e a cooperação entre organizações nacionais e internacionais relativamente ao papel das
PAM na ciência, medicina e indústria, e melhorar a troca de
informações entre eles.

POLÓNIA
Polski Komitet Zielarski (PKZ) [Comité Polaco das Plantas
Medicinais] https://www.pkz.pl/
A história deste Comité remonta ao período entre as duas
guerras. Em 1926, foi fundada em Vilnius a Sociedade para a
Promoção da Produção de Plantas Medicinais. Desde o início, adoptou três objectivos principais: coordenação da colheita no estado natural, comércio de matérias-primas fitoterapêuticas e apoio ao desenvolvimento do cultivo de plantas
fitoterapêuticas. A Sociedade foi dissolvida com o estabelecimento do Comité Polaco dePAM Aromáticas.
ALEMANHA

LOGOTIPOS

Deutscher Fachausschuss für Arznei-, Gewürz- und Aromapflanzen (DFA) [Comissão Técnica Alemã para as Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares] https://
www.dfa-aga.de/
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Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast
European Countries(AMAPSEEC) [Associação das Plantas
Aromáticas e Medicinais dos Países da Europa do Sudeste*] http://www.amapseec.com/
A AMAPSEEC tem sede em Belgrado, na Sérvia. Enquanto
organização multiprofissional, não governamental e sem
fins lucrativos, a AMAPSEEC desenvolve inúmeras actividades através darede dos seus centros nacionais de PAM, localizados em países pertencentes à região e fora deles. Tem
como objectivo o avanço da investigação e da ciência, bem
como a promoção da produção, processamento e comércio
no sector das PAM.

