
 

 

 

SÍNTESE DAS CONCLUSÕES DA JORNADA | Célia Lavado e Eduardo Marques | ANIMAR 

 

Mesa Abertura 

Nuno Vieira de Brito - Secretário Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar  

- Destacou o interesse do Ministério da Agricultura no apoio ao sector, materializada numa primeira fase 

com o Alto Patrocínio do Ministério a esta iniciativa e no desafio que lançou à realização de um protocolo 

em que o INIAV poderia prestar apoio aos agricultores/as dentro de áreas de investigação que desenvolve, 

com mediação da ADCMoura e da Animar. 

- Evidenciou o crescente número de agricultores/as que têm vindo a revitalizar o sector, nomeadamente 

os/as jovens e também a ligação crescente entre a agricultura e os processos de comercialização e o 

desenvolvimento de projetos de investigação em novas áreas e de trabalho em produtos inovadores. 

Carlos Caldas – Vogal Conselho Diretivo INIAV 

- Realçou o trabalho da ADC Moura no sector e a colaboração que já tiveram neste mesmo âmbito e que 

por via da proposta do Sr. Secretário de Estado poderá vir a ser reforçada. 

- Fora deste contexto ao nível do protocolo decidiu-se ainda abordar em reunião próxima o novo quadro de 

financiamento do Horizonte 2020 e a hipótese de consolidação de um grupo operacional. 

Clara Lourenço – ADC Moura 

- Deu uma perspetiva no tempo do trabalho que a ADC Moura tem vindo a desenvolver nos últimos 4 anos 

no âmbito das PAM, sempre com uma grande proximidade a quem está no terreno a produzir, começando 

por um projeto internacional MEDISS e cujo trabalho veio a ser consubstanciado, ganhando uma dimensão 

com o projeto Empreender na Fileira das PAM apoiado por via da Rede Rural Nacional. 

- Fez ainda uma resenha das principais características do sector quando com ele começaram a contactar, 

tendo a ADCMoura colocado a temática das PAM na agenda nacional e procurado desenvolver ações de 

animação do sector de forma consolidada ao longo destes 4 anos de trabalho. 

- Ressaltou ainda a importância da criação e organização da fileira das PAM a partir dos/as agricultores/as. 

 

 



 

Eduardo Pereira Marques – Animar 

Fez uma súmula de caracterização da Animar enquanto entidade nacional de apoio ao desenvolvimento 

local e deu conta da importância da complementaridade da componente aromática com a componente 

medicinal.  

Na sua opinião, para além da produção será importante também a criação de redes de proximidade e 

fraternidade entre as pessoas, criando um ambiente mais saudável. 

 

1º Painel - Resultados do projeto EPAM e caracterização do sector em Portugal 

Joaquim Cunha - ADCMoura 

- Voltou a retomar os objetivos do projeto, nomeadamente a dinamização das relações entre as pessoas 

(Rede); o desenvolvimento de empreendedorismo crítico em torno da atividade e da capacitação dos/as 

agentes; o aprofundamento, discussão e construção de conhecimento sobre a fileira. 

- Deu conta que o site epam.pt foi criado com fins de repositório de conhecimento e simultaneamente de 

animação e divulgação do setor e das atividades que desenvolve, esperando-se que potencie a médio e 

longo prazo a colocação internacional dos produtos, atendendo que tem visitas de todo o mundo, com um 

nível de visitas médias mensais de 4000 pessoas.  

- Verifica-se ainda que no site há um equilíbrio entre os visitantes recorrentes e novos visitantes, o que 

evidencia uma importância do crescimento do reconhecimento do site. 

- Deu conta que há pela primeira vez uma base de dados de acesso público de produtores/as 

georreferenciada (atualmente 38), mas com um potencial grande de crescimento. 

- Foram ainda referenciados alguns resultados do projeto que foram alcançados, nomeadamente através 

das iniciativas desenvolvidas no âmbito do projeto, nomeadamente o colocar em contato produtores/as, 

estabelecendo ligações em rede, sendo certo que após o projeto os/as produtores conhecem-se melhor, 

sabendo mais o que cada um/a faz, havendo oportunidade para trocar ideias e reforçar parcerias, 

permitindo que a cooperação ajude a resolver problemas. 

- Foi ainda dado conta que há um Manual, desenvolvido no âmbito do projeto e que tratou de recolher um 

conjunto de boas práticas que estará disponível no site epam e que serão enriquecidas ao longo do tempo. 

Rita Horta – GPP 

Através desta intervenção foram sintetizados os primeiros dados credíveis e com amostra significativa que 

permitem oficialmente caracterizar o sector das plantas aromáticas e medicinais em Portugal. 

A sua apresentação foi também muito importante para contextualizar o sector no plano internacional. 

Em síntese os dados deram-nos uma leitura da distribuição geográfica dos investimentos (nível médio de 

investimentos), áreas médias de produção, principais espécies e de peso dos jovens agricultores no sector, 

nomeadamente através dos novos projetos apoiados pelo PRODER. 



 

Ao inquérito lançado foram obtidas 62 respostas válidas, sendo que ainda se espera que os/as 

produtores/as se disponibilizem a curto prazo para que estas respostas possam ser ainda aumentadas. 

 

2º Painel - Produção 

Cristina Oliveira e Ziad Barazi – Aromáticas Vivas 

Deram-nos conta de uma experiência de produção intensiva de PAM fresca/vaso, com uma forte ligação ao 

local e com distribuição para o mercado ibérico. 

A empresa tem também trabalho na área da investigação, sendo que também partilharam algumas das 

características de produção, nomeadamente colheita manual, estufa em vidro, sistema de rega em circuito 

fechado com aproveitamento da água da chuva. 

Foi ainda enfatizada a qualidade da ligação de proximidade ao mercado, tendo procurado introduzir novas 

espécies (ex. stevia – adoçante natural não calórico). 

Foram ainda referenciados alguns problemas quer na produção, quer no mercado, nomeadamente 

dificuldades iniciais de adaptação resultantes das diferentes culturas de quem investe, de quem produz e 

de quem consome (que depois se tornam potencialidades); das condições edafoclimáticas e do próprio 

conhecimento inicial do mercado. 

Luís Alves – Cantinho das Aromáticas 

- Evidenciou a importância da sistematização de dados credíveis de caracterização do sector para destruir 

estereótipos porque a agricultura é para quem gosta muito e não poderá ser apenas por moda que as 

pessoas aderem. 

Na sua opinião ainda não há massa crítica para a construção de uma fileira, mas espera que a mesma seja 

crescente a curto prazo. 

O cantinho das aromáticas a que chama “Jardim Produtivo” produz em modo de produção biológica, 

recebe trabalho voluntário e estimula parcerias entre produtores/as.  

Destaca-se da sua intervenção os desafios: de encontrar novos mercados para as matérias primas e o 

adicionar valor acrescentado aos ingredientes. 

As parcerias são muito importantes para aprendizagens e estímulo de processos colaborativos e nos 

últimos anos elas têm dado alguns frutos, mas podem e devem ser intensificadas. 

Deu ainda o exemplo de um projeto de inovação com a universidade do Porto em que estão a estudar a 

análise sensorial das infusões com vista a criar novos hábitos de consumo e assim ajudar a potenciar o 

sector. 

Posteriormente, já depois da intervenção deu nota de uma oportunidade a explorar, ligando diretamente 

organizações de consumidores a produtores/as, diminuindo-se problemas de distribuição e evitando 

desperdícios/melhor gestão de stocks. 

 



 

 

3º Painel - Mercados 

Maria Bárbara Adrião – Casa da Arada 

Apresentou-nos uma empresa criada a partir de um projeto PRODER e que tem uma marca própria, com 

certificação da produção. 

Partilhou algumas particularidades sobre a produção mas foi sobretudo sobre o aspeto da comercialização 

que centrou a sua comunicação, dando conta de algumas dificuldades associadas, como é o caso dos custos 

(investimentos e mão de obra); processamento (preço de maquinaria, custos de transporte (mais intensivos 

quando não há processamento), oscilação de preços (recentemente o preço tem vindo a baixar apesar de 

se manter a qualidade) 

- Quanto aos mercados, foram evidenciadas a farmacêutica, cosmética, alimentar, fitoterapia, 

aromaterapia e os principais mercados para onde exporta são o francês e o alemão. 

Apresentou a Biofach como um local de encontro e de oportunidades para o sector, havendo vantagem 

numa estratégia de apresentação por setor ou produto. 

As suas expectativas passam por manter/melhorar qualidade; aumentar o preço de venda; e participar na 

organização da fileira. 

Carlos João Lima Fernandes – Planalto Dourado 

A empresa está sobretudo canalizada para a produção de óleos essenciais, tendo identificado como 

principais setores dos óleos essenciais: perfumaria/cosmética, saúde, alimentação, química (ex. 

detergentes). 

Um dos aspetos fundamentais da sua comunicação foram a identificação de exigências para os óleos 

comerciais tendo em vista diferentes destinos, o que implica uma maior eficiência produtiva e esforço 

comercial. 

Identificou a Europa Ocidental e o Japão como representado cerca de 80% da procura dos óleos essenciais, 

contudo com uma grande amplitude dos preços. 

Destacou alguns constrangimentos inerentes à eficiência produtiva, nomeadamente a variabilidade do 

rendimento das plantas, a falta de conhecimento real sobre o potencial produtivo, a falta de acesso a 

documentação sobre experiências e a instalação requerer investimentos elevados por não mutualização de 

equipamentos e estruturas (máquinas e outros). 

Realizou ainda uma caracterização da cadeia de valor na comercialização dos óleos essenciais (quer a 

retalho – mais virado para o mercado interno, quer grosso – mais virado para o mercado externo). 

Em termos de características de mercado, caracterizou-o com um grande número de pequenos produtores, 

com dificuldade em controlar os custos de produção, com qualidade do produto acabado pouco 

standartizada e com uma eficácia comercial dependente de um mercado com evoluções constantes e que 

por isso é necessário constantemente estar atento aos mercados. A seu ver a concorrência é feroz, e 

Portugal não tem histórico de produção, para além de que os óleos que produzimos ainda não têm nome 



 

no mercado. Também os volumes pequenos de produção dificultam em muito a penetração no mercado e 

a sustentabilidade económica dos produtores/as. 

As ameaças que identificou para o sector foram: o risco de endurecimento da legislação e restrição da 

utilização dos óleos para fins terapêuticos; o risco de aumento de exigência de competências e 

equipamentos específicos 

As oportunidades referenciadas foram sobretudo a crescente procura de produtos bio; a boa qualidade das 

características medicinais dos óleos essenciais portugueses; e a possibilidade de ligação com 

universidades/indústria para desenvolvimento de novos produtos. 

 

4º Painel - Organização de produtores/as 

Joaquin Lopez Gonzalez – ANIPAM (associação nacional interprofissional de plantas aromáticas e 

medicinais) 

A ANIPAM tem cerca de 40 produtores associados, tendo apresentado as principais zonas de cultivo 

espanholas, as principais espécies que produzem e partilhado algumas das técnicas de produção e 

maquinaria que utilizam. 

Chamou a atenção para a necessidade de adequar a espécie, a maquinaria, as técnicas, ao tipo de solo. 

Deu conta que a estrutura organizacional comporta não apenas grandes produções, mas existem ainda 

pequenas estruturas agrícolas com uma grande diversidade entre os parceiros (onde as mulheres têm um 

papel expressivo). 

Quanto aos objetivos de criação da entidade, referenciou entre outras, unir os produtores, promover o 

cultivo de PAM, formar os produtores, obter apoio financeiro e promover a investigação, desenvolvimento 

e inovação. 

Apresentou algumas experiências de sucesso dentro da rede de organizações que representa, quer ao nível 

da produção, da inovação, da diversificação de gamas de produtos e de ligação a outros sectores 

económicos. Têm procurado fazer promover visitas internacionais para desenvolver conhecimentos. 

Finalmente deixou-nos um conjunto de reflexões e de desafios que serão certamente motivo para a 

continuidade do nosso trabalho, atendendo que há certamente muitos aspetos comuns e, da própria 

vontade expressa por várias pessoas presentes, é preciso organizar o setor numa estrutura 

nacional/regional de produtores, qualquer que seja a personalidade jurídica que venha a ser privilegiada. 
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