
 

 
 

Grupo 6 – Valorização de subprodutos 

Tópicos: Subprodutos da produção. Subprodutos do processamento. Valor acrescentado a produtos e processos. 

Novos produtos. 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS/ DIFICULDADES/ CONSTRANGIMENTOS 

- Falta de mapeamento e necessidade de dimensionar que subprodutos de PAM existem. 

- Estabilização de subprodutos (devido ao elevado teor de humidade). 

- Necessidade de equipamento apropriado para pré-processamento. 

- Falta de tempo. 

- Falta de valorização do conhecimento aplicado (investigação). 

- Rastreabilidade do subproduto para uma valorização maior. 

- Falta de comunicação entre os centros de saber (investigadores) e a indústria (produtores). 

- Falta de financiamento. 

OPORTUNIDADES/ VANTAGENS/ VALORES 

- Grande número de subprodutos por explorar. 

- Novas aplicações para os produtos existentes (sair do processamento mínimo). 

- Junção de diferentes vertentes (PAM, apicultura, turismo), quer na exploração, quer na investigação. 

- Obtenção de grande diversidade de produtos com potencial (extrativos, bioativos, oligossacáridos, resinas). 

- É necessário haver e valorizar encontros como o COOP4PAM (debates, trocas de informação). 

- Empresas que façam a ligação entre a investigação e a aplicação / Empreendedorismo. 

- Divulgação para aumentar a utilização de PAM. 

- Valorização de plantas endógenas (produção da Península Ibérica). 

 

IDEIAS/ SOLUÇÕES / PROPOSTAS DE ACÇÃO 

- Existência de maior apoio administrativo (submissão) e económico para a colaboração produtor / investigação. 

- Maior interação / comunicação investigador / produtor. 

- Criação de equipas multidisciplinares para se conseguir maior valorização e sustentabilidade. 

- Homogeneização de legislação ao nível da Comunidade Europeia. 

- Aumentar pontos de informação (para produtores) / formação. 

- Criação de cooperativas / associações para incrementar sinergias (forma mais organizada). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA/ EUROPEIA 

- Importante para estudar / valorizar plantas endógenas da Península Ibérica. 

- Inclusão de equipas externas nas vertentes em que não há know-how para uma maior valorização. 

- Conhecer as instituições dos dois lados das fronteiras. 

- Organizar viagens a lugares onde já existem cooperações fora da Península Ibérica (para usar como modelos). 

- Cooperação entre as várias etapas de produção / processamento.  

- Publicar numa revista. 

- Publicitar através da publicação numa revista de divulgação Nacional/Ibérico todos os passos/processos envolvidos na produção/valorização de PAMs. 


