
  

FICHA DE PROJETO  

 

Designação do projeto | Bioberço da Lusitânia - Azeite 

 

Código do projeto | PDR2020-10212-061683 

 

Objetivo principal | Recuperar as instalações do antigo lagar de azeite, colocando um sistema 

elétrico/telecomunicações novo e equipá-lo com equipamentos modernos para extração de 

azeite para todos os tipos de azeite, e embalamento e rotulagem só para o azeite biológico. 

Também numa pequena parte das instalações serão instalados uns desidratadores para 

desidratar os produtos hortofrutícolas excedentes da central de recolha existente. 

 

Região de intervenção | Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei 

 

Entidade beneficiária | PINHAL MAIOR – Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul 

 

Data de aprovação | 28/05/2020 

Data de início | 30/12/2019 

 

Data de conclusão | 16/06/2022  

Custo total elegível | € 177.651,70 

Apoio financeiro da União Europeia | € 67.951,78 

Apoio financeiro público nacional | € 11.991,49 

  

Objetivos e resultados esperados: Os investimentos previstos com o presente projeto 

prosseguem, de forma generalizada, os seguintes objetivos: 

- Impacto a montante, na fileira da olivicultura – melhorar as condições de vida, de trabalho e 

de produção dos agricultores, promovendo a competitividade da infraestrutura de 

transformação; 

- Contribuir, de forma genérica, para o processo de capacitação das empresas do sector agrícola 

e da transformação e comercialização de produtos agrícolas; 

- Contribuir para o aparecimento/criação de produtos locais/regionais, revitalizando o potencial 

de crescimento económico do território; 



- Contribuir para a fixação de residentes e captação de novos residentes, por força do 

investimento numa cadeia de valor tão estruturante.  

No âmbito da atividade operacional:  

- Criação de um serviço/produtos inexistentes na região; 

-Mecanizar os processos de extração, de enchimento, capsulação, rotulação;  

- Que o azeite biológico transformado corresponda a cerca de 13% do volume anual; 

- Promover uma organização do trabalho mais eficiente, racional e orientada à obtenção de 

lucro na atividade, para continuar a reinvestir no seu crescimento;  

- Criar um posto de trabalho, a tempo completo, para operações de preparação de encomendas, 

tarefas administrativas e logísticas, e pequenas reparações/manutenções, fora da época da 

campanha e responsável pela subaproveitamentos de frutas e legumes.  

- Criar 2 postos de trabalho sazonais. 


