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RESUMO 
 

O presente trabalho diz respeito a um estudo sobre o sector da produção de plantas aromá-

ticas e medicinais (PAM) em Portugal. Estas espécies sempre foram consideradas como 

interessantes em termos culturais, sociais, gastronómicas e medicinais mas só recentemen-

te adquiriram um interesse económico. O crescimento mundial da agricultura biológica e da 

procura dos mercados neste sentido conduziu ao interesse específico da produção de PAM 

em modo de produção biológico (MPB). No caso particular de Portugal, conhecem-se duas 

formas de obter estas plantas: cultivo e recolha espontânea. Estes dois tipos de produção 

associados às condições edafo-climáticas do país tornam-no um potencial produtor destas 

espécies, apesar de ainda hoje a importação de plantas do exterior, muitas vezes de quali-

dade duvidosa, ser o principal fornecedor destas espécies ao mercado. Na tentativa de tor-

nar este sector mais forte e competitivo julgámos ser importante fazer uma primeira análise, 

mais profunda, sobre as características dos produtores de PAM em MPB em termos de cul-

tivo: saber quem são, onde estão, o que produzem, como produzem e para onde vendem. 

Sendo conscientes que as características das ilhas são muito específicas, este estudo cen-

trou-se nos produtores identificados em Portugal Continental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: aromáticas, biológica, cultivo, medicinais, produtores. 
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ABSTRACT 
 

This paper concerns a study on the production of aromatic and medicinal plants (MAP) in 

Portugal. These species have always been considered as interesting in cultural, social, culi-

nary and medicinal but only recently acquired an economic interest. Global growth of organic 

farming and market demand in this direction led to the production of specific interest in MAP 

organic production (MPB). In the particular case of Portugal, are known two ways to get 

these plants: cultivation and spontaneous gathering. These two types of production asso-

ciated with the soil and climate of the country makes it a potential producer of these species, 

although even today the import of plants from abroad, often of dubious quality, still the main 

supplier of these species to the market. In an attempt to make the sector stronger and more 

competitive we believe it important to make a first analysis, more profound, about the charac-

teristics of the producers of PAM on MPB in terms of culture: knowing who they are, where 

they are, what they produce, how to produce and where they sell. Being aware that the fea-

tures of the islands are very specific, this study has focused on producers identified in Por-

tugal. In an attempt to make the sector stronger and more competitive we believe it is impor-

tant to make a first analysis, more profound, about the characteristics of the producers of 

PAM on MPB in terms of culture: knowing who they are, where they are, what they produce, 

how they produce and where they sell. Being aware that the features of the islands are very 

specific, this study has focused on producers identified in mainland Portugal. 

 

KEYWORDS: aromatics, organic, cultivation, medicinal, producers. 
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EXTENDED ABSTRACT 

 

The present study concerns an analysis of the production of aromatic and medicinal plants 

(MAP) in Portugal. These species were always considered interesting in cultural, social, culi-

nary and medicinal, but only recently acquired an economic interest. This concern becomes 

more specific with the worldwide growth of organic farming and market demand in this direc-

tion. In the particular case of Portugal, taking into account the spontaneous variety of native flora and 

the soil and climate for the production of MAP, there seems to be a window of opportunity for a market 

segment that passes through the production of PAM in order MPB to prevent the entry of these plants 

in our country (often of dubious quality) and make it an important national market. These reasons 

can also be associated with all environmental and social benefits associated with the produc-

tion of such plants MPB.  

 

For the characterization of this sector in Portugal, and bearing in mind the special characte-

ristics of islands, we considered only the producers of mainland Portugal and we believe it is 

important to make a first detailed analysis of these producers and their farms, as well as their 

markets target productions. Initially a survey was made of the available literature on the sec-

tor and its environment in an attempt to justify the interest in this study and present the avail-

able data on the sector so that we can then compare with the results of this study.  

 

The identification of the producers turned out to be a time consuming task since the reality 

and official figures showed a lag. Information was used for producing PAM MPB in mainland 

Portugal in 2009. 

 

The study results through the application of a questionnaire to 41 farmers successfully (54% 

of the population), indicating that producers of PAM on MPB, are mostly men (63%), young 

(76% are under 44 years ) with some experience in agriculture (mean 11 years) and less 

experience in production of MAP (mean 7 years), with high education level (60% with univer-

sity degree), with training in agriculture (78%) and specific training in organic farming (76%). 

The main motivations for producing these plants in this mode of production are environmen-

tal (71%) and economic (61%), but still, 46% consider themselves farmers, and do not see 

their farm as a company. 

 

These farms are located mostly in northern and central regions, and the average area for 

production of MBP per farm is 1.4 ha, which are not always coincident with the Utilized Agri-
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cultural Area (UAA) of farms. Most of the number of farms corresponding to individual far-

mers (54%) but the biggest area is exploited by companies. As regards land tenure, 50% of 

the MAP corresponds to their own companies and 47% to partnerships. The MAP, in case 

they are not the only activities of each operation are mostly associated with the production of 

vegetables (58%) and sheep (17%). 

 

The species that produce more producers reported in Portugal in MPB are the Lucia-file 

(49%), rosemary (46%), peppermint (41%) and lemon thyme (41%), mainly grown on land in 

outdoor system, all productions are watered (100%), are seasonal products, with an hourly 

average of 4.6 hours of work, per day. 

 

The products have two target types: sell fresh or undergo a process of change for subse-

quent marketing in dry. About half of the producers have not revealed problems in putting the 

product on the market, being the main destination for delivery to intermediaries (42%). The 

price is mainly determined by the producers themselves (56%) or by an agreement with the 

buyer (49%). 

 

These results indicate that producers of MAP in MPB from Portugal are still at an early stage 

of development of the business, but with prospects for growth so that this sector is important 

in life as a Portuguese agricultural and economic activity of importance within a rural devel-

opment perspective. 
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