
ASSEMBLEIA GERAL  
 
 

Oeiras, 25 de setembro de 2019 



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. 

 



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



2. Apresentação do projeto de dinamização do 
CCRES 
 

Área de Intervenção 4 . Observação da agricultura e dos territórios rurais - Rede 
Rural Nacional  

 

Promotor: Associação de Defesa do Património de Mértola - ADPM 

Data de início: setembro 2019 

Data de fim: agosto 2021 

 

Público-alvo: Membros CCRES, Membros Rede Rural Nacional, membros GO, 
outros agricultores, empresários ou entidades com interesse em projetos de 
inovação. Público em geral. 



2. Apresentação do projeto de dinamização do 
CCRES 
 
Objetivo central:  

Implementar atividades que materializem, de forma colaborativa, uma interface 
para a recolha, partilha e divulgação de informação sistematizada, aprofundando o 
trabalho em rede e as iniciativas colaborativas entre os diversos atores da fileira 
dos Recursos Silvestres, aproximando empresas, entidades de investigação, 
técnicos de apoio, decisores políticos, e facilitando a sua participação na definição 
de estratégias para o setor. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar problemas comuns, necessidades, soluções e boas práticas; 

 Assegurar ligação em rede e cooperação setorial de todos os agentes 

envolvidos; 

 Transferir conhecimento técnico ao setor, capitalizando informação e 

resultados de projetos. 



2. Apresentação do projeto de dinamização do 
CCRES 

Atividade Descrição Duração 

1. Criação de imagem 
gráfica e materiais de 

divulgação 
1 logotipo e manual de utilização; 1 roll-up; 1 folheto. out - dez 2019 

2. Criação de Página Web 
Centro de Competências 

Recursos Silvestres 

1 página web (português e inglês) que servirá de 
suporte de informação da operação: atividades do 

projeto, divulgação do CCRES e outras ações de 
disseminação, projetos de investigação relativos aos 

recursos silvestres.  

out - dez 2019 
 

3. Trabalho em rede 
Organização de 2 reuniões a nível nacional para 

assegurar ligação em rede dos membros do CCRES e 
cooperação sectorial de todos os agentes envolvidos.  

set 2019 / set 2020 



2. Apresentação do projeto de dinamização do 
CCRES 

Atividade Descrição Duração 

4. Criação e dinamização de Grupo de 
trabalho do medronho e visita de 

campo a projeto de inovação 

1 Grupo de Trabalho de especialistas para 
cada fileira que irão partilhar conhecimento e 
experiência. Pretende-se que o Grupo explore 
soluções práticas e inovadoras para problemas 

ou oportunidades identificadas no terreno 
sobre a fileira, partindo da experiência 

adquirida em projetos úteis relacionados. 

out - dez 2020 

5. Criação e dinamização do Grupo de 
Trabalho Figo-da-índia e visita de 

campo a projeto de inovação 
jun - set 2020 

6. Criação e dinamização de Grupo de 
Trabalho dos Cogumelos 

Produção/Silvestres e visita de campo 
a projeto de inovação 

out - dez 2020 

7. Criação e dinamização de Grupo de 
trabalho Outros recursos silvestres e 

visitas de campo a projeto de 
inovação 

abr - jun 2020 



2. Apresentação do projeto de dinamização do 
CCRES 

Atividade Descrição 
Duração 

 

8. Organização Congresso Nacional 
dos Recursos Silvestres 

Durante 1 dia estarão em debate casos de 
desenvolvimento territorial associados às 
potencialidades dos recursos silvestres. A 

investigação, inovação e novas tecnologias na 
transformação dos recursos silvestres, o 

marketing e a comunicação serão igualmente 
temas a debater. 

mar – jun 2021 

9. Publicações Técnicas 

Sistematização e disponibilização da 
informação técnica e científica de forma 

normalizada e em linguagem acessível para as 
fileiras (exemplo: resultados do GO). Prevê-se 

a edição de 1 catálogo de projetos e 
competências de inovação. 

nov 2020– Jul 
2021 

 



2. Apresentação do projeto de dinamização do 
CCRES 

Ativ. 
 

2019 2020 2021 

s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Cronograma: 



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

 

“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 desta espécie em território de baixa densidade 
populacional, contribuindo para o aumento e fixação de pessoas na região. 

  Neste sentido, o Município de Pampilhosa da Serra vem solicitar a sua 
Integração/Adesão ao Centro de Competências dos Recursos Silvestres 
(CCRES), representando uma mais-valia para o próprio Centro.” 



4. Próximos Passos 

 

 

 

 Iniciativas futuras dos vários parceiros relacionadas com o tema; 

 Próximos Passos do projeto de dinamização da parceria do CCLã: 

i) Apresentação de propostas de logótipo do CCRES para seleção entre a 
parceria; 

ii) Edição de versão final do logotipo e respetivo manual de utilização; 

iii) Criação de roll-up e folheto de divulgação; 

iv) Construção da Página Web do CCRES; 

v) Criação dos Grupos de Trabalho dos diferentes Recursos. 

 



4. Próximos Passos 

Propostas para Plataforma 

 
1 Focus-Group Medronho 
- Tema 
- Participantes/Convidados 
- Local, Data 
- Visita 

 
1 Focus-Group Figo-da-Índia 
- Tema 
- Participantes/Convidados 
- Local, Data 
- Visita 

 

 

 



4. Próximos Passos 

1 Focus-Group Cogumelos 
- Tema 
- Participantes/Convidados 
- Local, Data 
- Visita 

 
1 Focus-Group Outros Recursos 
- Tema 
- Participantes/Convidados 
- Local, Data 
- Visita 

 

 

 



5. Outros Assuntos 

 

 

 



OBRIGADO 
 
 
 
 
 
 


