
 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Designação do projeto: CCPAM+ PDR2020 
 

Código do projeto: PDR2020-20.2.4-FEADER-080381 
 

Objetivo principal: Apoiar a consolidação do CCPAM - Centro de Competências das Plantas 

Aromática, Medicinais e Condimentares, cujo principal objetivo é contribuir para uma intervenção 

estratégica e em rede em prol do desenvolvimento do setor das plantas aromáticas, medicinais e 

condimentares (adiante designadas, de modo simplificado, por PAM) em Portugal, sustentada 

nomeadamente na melhoria da produção e difusão de conhecimento sobre o setor (com âmbito 

alargado às áreas económica, política, técnica, da investigação e inovação,…), no aumento da 

qualidade de comunicação e interação dos seus diversos agentes e no aumento do reconhecimento e 

posicionamento do sector no país e na Europa.  
 

Região de intervenção: Portugal 
 

Entidade beneficiária: Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADCMoura) 

 

FINANCIAMENTO 
 

Data de aprovação: 02-06-2022 

Data de início: 19-11-2021  

Data de conclusão: 17-06-2024 

Custo total elegível: 41.734,51€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 32.970,26€ 
 

Apoio financeiro público nacional: 8.764,25€ 

 
 



 

DESCRIÇÃO 
 

Respondendo a desafios identificados ao nível organizacional, da competitividade e da qualidade 
e projeção dos seus produtos e serviços, o foco da proposta apresentada é a criação de condições 
para o desenvolvimento duma ação integrada, coletiva e estratégica no seio da fileira das PAM, 
envolvendo atores económicos, investigadores e decisores políticos, complementar duma 
investigação que se quer ajustada às necessidades e oportunidades colocadas aos/pelos seus 
agentes, na sequência da que se propôs no arranque do Plano (e anterior operação financiada 
pelo PDR2020). 
 
Esta ação, cujos desenho estrutural se propõe manter, por ter demonstrado adequação às 
necessidades de desenvolvimento da rede e da fileira e à natureza proposta para o CCPAM, visa 
no entanto objetivos associados a etapas subsequentes. 
 
Propõe-se, assim, escalar no processo de desenvolvimento do CCPAM, capitalizando os recursos e 
dinâmicas iniciados no projeto anterior para a obtenção de objetivos de “nível superior”. 

 
Distribui-se pelos seguintes conjuntos de ações:  
 

A1 - Fortalecer o CCPAM (comunicação e 
cooperação) Palavras-chave: 
FORMALIZAR/ ENREDAR 

A2 – Aumentar a visibilidade do CCPAM 

e da fileira PAM  

Palavras-chave: DIVULGAR/ PROMOVER  

 
A3 – Capacitar os agentes económicos na 

fileira PAM (temas candentes e ligados à 

Agenda Terra Futura)  

Palavras-chave: TRANSFERIR/ CAPACITAR 

 

A4 – Apoiar a organização e valorização da 
produção nacional (potenciar fileira 

interna; apoiar a promoção e organização 

do sector)  
Palavras-chave: ORGANIZAR/ PROMOVER  

 

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. 


