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Relatório da Reunião de Parceria  

do Centro de Competências dos Recursos Silvestres 

Oeiras, 25 de setembro de 2019 

 

Os parceiros do Centro de Competências dos Recursos Silvestres (CCRES) reuniram-se no dia 

25 de setembro de 2019 pelas catorze horas, nas instalações do INIAV – Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária, em Oeiras. A reunião inseriu-se na Atividade 3. Trabalho em 

Rede. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Apresentação dos projetos/trabalhos na área dos Recursos Silvestres dos vários 

parceiros; 

2. Apresentação do projeto de dinamização do CCRES; 

3. Proposta de integração da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra; 

4. Articulação dos próximos passos; 

5. Outros assuntos.  

Não estando presentes a totalidade dos associados do CCRES à hora marcada, a Assembleia 

Geral teve início às catorze horas e trinta minutos, com os seguintes associados: Ana Cristina 

Ramos e Joana Brehm em representação do INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária 

e Veterinária; Ana Cristina Santos em representação do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais Mediterrânicas da Universidade de Évora (ICAAM/UE); Carlos Fonseca em 

representação da Cooperativa Portuguesa do Medronho; Miguel Pereira Joaquim em 

representação da APROFIP; Filomena Mendes e Marco Alves em representação da 

Tagusvalley – Parque Tecnológico do Vale do Tejo; Jorge Revez, Presidente da ADPM – 

Associação de Defesa do Património de Mértola; António Sebastião – Coordenador do CCRES; 

Sandra Cascalheira e Mariana Antunes, técnicas da ADPM; Patrícia Figueiredo em 

representação da GreenClon, Lda. via Skype; Dulce Antunes em representação da Universidade 

do Algarve (UALG) via Skype; Filomena Gomes em representação do Instituto Politécnico de 

Coimbra – Escola Superior Agrária via Skype (folha de presenças em anexo). Não podendo 

estar presentes algumas das entidades do consórcio, delegaram em outras entidades a sua 

representação mediante declaração, nomeadamente: a Ecosapiens Lda., a Quinta Essência, 

Sociedade Agrícola Unipessoal. 

 

Ponto 1. Apresentação dos projetos/trabalhos na área dos Recursos Silvestres dos vários 

parceiros 

No ponto 1. da reunião, os parceiros fizeram uma breve apresentação dos projetos/trabalhos 

que têm vindo a desenvolver na área dos Recursos Silvestres. 
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Parceiros do CCRES presentes na Assembleia Geral (direita para esquerda: Joana Brehm - INIAV, Carlos 

Fonseca - Coop. Portuguesa do Medronho, Ana Cristina Santos  -  ICAAM/EU; Ana Cristina Ramos - INIAV; 

Filomena Mendes e Marco Alves – Tagusvalley, Miguel Pereira Joaquim – APROFIP, Jorge Revez - ADPM). 

 

 
Apresentação dos projetos/trabalhos na área dos Recursos Silvestres dos vários parceiros. 
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Ponto 2. Apresentação do projeto de dinamização do CCRES 

A ADPM fez uma apresentação genérica do projeto e das respetivas atividades, 

nomeadamente: 1. Criação de imagem gráfica e materiais de divulgação; 2. Criação de Página 

Web Centro de Competências Recursos Silvestres; 3. Trabalho em rede; 4. Criação e 

dinamização de Grupo de trabalho do medronho e visita de campo a projeto de inovação; 5. 

Criação e dinamização do Grupo de Trabalho Figo-da-índia e visita de campo a projeto de 

inovação; 6. Criação e dinamização de Grupo de Trabalho dos Cogumelos Produção/Silvestres 

e visita de campo a projeto de inovação; 7. Criação e dinamização de Grupo de trabalho Outros 

Recursos Silvestres e visitas de campo a projeto de inovação; 8. Organização Congresso 

Nacional dos Recursos Silvestres; 9. Publicações Técnicas.  

 

 
Apresentação do projeto de dinamização do CCRES por António Sebastião (coordenador do CCRES) e 

Sandra Cascalheira (técnica da ADPM). 

 

Ponto 3. Proposta de integração da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra 

Foi apresentada a solicitação por parte do Município de Pampilhosa da Serra para a sua 

Integração/Adesão ao Centro de Competências dos Recursos Silvestres (CCRES). 

Sendo o Município de Pampilhosa da Serra um território por excelência para a produção do 

medronho, pelas suas características a nível dos solos xistosos (principal característica do 

relevo no Concelho de Pampilhosa da Serra), frescos e moderadamente ácidos, em altitudes 

que variam entre os 50-900 metros, Pampilhosa da Serra pode contribuir para a valorização e 

promoção da Fileira do Medronho fomentando assim, a exploração, o estudo/investigação 
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desta espécie em território de baixa densidade populacional, contribuindo para o aumento e 

fixação de pessoas na região. 

A proposta de integração no CCRES da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra foi aprovada 

por unanimidade. 

 

Ponto 4. Articulação dos Próximos Passos 

Os próximos passos serão o desenvolvimento do material de comunicação, sendo enviado aos 

parceiros para validação e criação dos Grupos de Trabalhos dos diferentes Recursos. 

 

Ponto 5. Outros Assuntos 

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi dada por encerrada pelas dezasseis horas. 

 

A ata, folha de presenças e apresentação encontram-se em anexo. 


