
Produção de Plantas 
Aromáticas e 
Medicinais



Situada no coração da charneca alentejana, a Herdade do Gamoal

tem excelentes condições para a produção de plantas aromáticas da 

melhor qualidade.



2008

• Começámos o projecto 

da Herdade do Gamoal

e da RPC Aroma

………e algumas

experiências/brincadeiras



A preparação do terreno…..





O enorme cuidado logo desde o principio…..





Uns meses mais tarde



2009



2009



2009



Localizada em Ponte de Sôr, A RPC Aroma Lda

resulta da vontade de 3 agricultores de unirem

esforços e produzirem plantas aromáticas e

medicinais da mais elevada qualidade.

Assim é responsável pelo principio e pelo fim do

processo de produção….

RPC Aroma lda





Dispõe de um viveiro licenciado e certificado para o modo de produção biológico, com 

240m2 onde são propagadas todas as plantas que são utilizadas no campo.

Desde 2009 que produzimos e comercializamos PAM para a construção de espaços verdes, 

recuperação de zonas degradadas e produção em agricultura biológica.





Um trabalho meticuloso.







Dispõe de uma unidade de processamento de plantas 

aromáticas e medicinais com 400m2, equipada com a mais 

moderna tecnologia de secagem e crivagem e cumprindo todas 

as normas da produção biológica



São colocadas em tabuleiros plásticos aprovados para a 

industria alimentar



E colocadas no secador





A separação é feita por um crivo



A RPC disponibiliza um serviço de processamento e embalamento para 

produtores ou entidades com necessidade de efectuar o processamento de 

produtos semelhantes aos que a RPC comercializa.



2013

Limonete/Lúcia-lima (Aloysia triphylla): 5 Ton
1,0ha Herdade do Gamoal



2013

Tomilho-limão (Thymus x citriodorus): 1,0 Ton
0,5ha Herdade do Gamoal



2013

Hortelã-pimenta (Mentha x piperita): 0,7Ton
0,15ha Herdade do Gamoal



2013

Salva (Salvia officinalis);
Herdade do Gamoal



2013

Erva Príncipe (Cymbopogon citratus);
Herdade do Gamoal



Visitas guiadas.

Nestas visitas guiadas poderá conhecer um pouco de tudo o que é feito na Herdade 
do Gamoal (e RPC Aroma) desde a reprodução, plantação e cultivo, até às etapas 
finais: secagem, separação das folhas e embalamento.

Apoio técnico e Aconselhamento para a produção de PAM

A Herdade do Gamoal fornece aconselhamento, a pessoas ou entidades, sobre a 
produção de plantas aromáticas e medicinais em modo de produção biológico. 

– Dimensionamento e orientação de plantações .

– Acompanhamento da exploração .

– Assistência à conversão ao modo de produção biológico .

– Recomendações de fertilizações e tratamentos fitossanitários. 

– Ajuda ao preenchimento dos cadernos de campo. 

– Apoio a candidaturas a programas comunitários 

Estágios Técnicos

Workshops

Os nossos serviços



2014

Os nossos produtos








