Grupo 4 – Produção
Tópicos: Propagação. Infestantes. Solos. Água. Adaptação às alterações climáticas. Equipamento. Rentabilidade.
Eficiência.
PROBLEMAS/ DIFICULDADES/ CONSTRANGIMENTOS
1. Embora o tema fosse produção foram também identificados alguns problemas relacionados com a recolha de plantas, uma vez que estava interligado.
Assim, neste ponto foram identificados os seguintes problemas:
- Identificação correta da espécie;
- Conservação da biodiversidade;
- Adequação dos métodos de recolha.

2. Produção propriamente dita:
- O recurso a formas mais tecnológicas de produção/reprodução podem implicar problemas de certificação biológica (caso das culturas in vitro);
- Falta de conhecimento dos novos produtores de como atuar com os fatores de produção (características dos solos, qualidade e quantidades de água
adequada, etc) e das condições edafoclimáticas da região. Este ponto não foi unanime, contudo consideramos adequado manter como um dos problemas
com que se debatem alguns dos novos produtores;
- Inexistência de grandes grupos empresariais, nomeadamente em Portugal, que apoiem a investigação aplicada;
- Inexistência de sementes de origem portuguesa no catálogo nacional de variedades, o que implica que a maior parte das plantas produzidas são importadas;
- Perda de variedades autóctones pelo facto de os produtores recorrerem a sementes importadas e propagadas pelos viveiristas;
- Falta de equipamentos específicos e/ou adaptados ao setor;
- Fitossanidade associada às plantas aromáticas e medicinais que poderão ajudar a prevenir certos problemas fitossanitários (ex. Xylella fastidiosa é uma
bactéria vascular que vive no xilema das plantas, sendo transmitida por insetos vetores); fungos radiculares, etc.

OPORTUNIDADES/ VANTAGENS/ VALORES
- Possibilidade de propagação clonal e massal de plantas selecionadas podendo ser uma mais valia para a produção;
- A existência de algumas empresas que se dedicam à produção de plantas para os produtores, mas ainda em número reduzido – a expansão desta atividade
pode constituir uma oportunidade;
- Existência de uma grande predisposição dos agentes do setor para colaborarem entre si e se entreajudarem;
- Produtos obtidos (plantas em corte) num curto espaço de tempo;
- Possibilidade para os produtores de entrarem em mercados distintos com os mesmos produtos (ex. temperos e infusões);
- Ligação ao território, espécies especificas e nichos de mercado;
- Aproveitar, registar, o conhecimento existente sobre as espécies nos diferentes territórios;
- Melhorar o conhecimento sobre as espécies de cada região, as suas potencialidades, bem como do seu papel nos ecossistemas (muitas vezes consideradas
plantas infestantes);
- Melhor qualidade dos produtos (Portugal e Espanha), nomeadamente devido à qualidade ambiental bem como a possibilidade de antecipação de colheitas
comparativamente a outros mercados.
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IDEIAS/ SOLUÇÕES / PROPOSTAS DE ACÇÃO
- Criação de uma Associação de produtores que faça a ponte entre a produção e o mercado;
- Ligação entre produtores e a investigação aplicada;
- Tornar evidente e utilizável o conhecimento produzido pela investigação para os produtores;
- Trabalho dos investigadores com os produtores para conhecer as espécies ou variedades para poderem ser registados no catálogo nacional;
- Melhorar a interligação (facilitador/mediador) entre os produtores e os investigadores, ajustando a linguagem e os timings;
- Formação específica para o setor: produtores e coletores;
- A criação, recente, do Centro de Competência para a Produção de PAM (CCPAM);
- Desenvolvimento de equipamentos ajustados ao setor.

COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA/ EUROPEIA
- Possibilidade de transferência de conhecimento e de tecnologia entre as regiões;
- Possibilidade de haver investigação conjunta, partilhada e/ou complementar;
- A possibilidade de criação de uma marca identificadora territorial comum - ex. EUROACE.
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