PROJETO COOPERA RS
REDE PARA A PROMOÇÃO, QUALIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE DO TERRITÓRIO ASSOCIADO AO PROVERE DOS RECURSOS SILVESTRES

SISTEMATIZAÇÃO DAS IDEIAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS AO MEDRONHO
Ideia inovadora - PRODUÇÃO DE PLANTAS MELHORADAS EM VIVEIRO PARA
PLANTAÇÃO E VENDA (ORNAMENTAIS, FLORESTAÇÃO, POMARES)

1. Resumo da ideia de inovação
Atualmente verifica-se um crescente interesse na planta do medronheiro. Esta planta,
bem-adaptada ao território sul de Portugal, pode ser usada como planta ornamental
ou para a produção de fruto, para a aguardente, venda em fresco ou desidratado.
Industrialmente há aplicações cosméticas e farmacêuticas a serem estudadas.
Considerando esse tendencial, mas simultaneamente, a dificuldade de obter plantas
adaptadas à região sul de Portugal, esta ideia de negócio, consiste no melhoramento e
produção de clones com vista a maior e mais regular produção de frutos. A ideia
implica a seleção de pés-mãe (e a possível instalação de um campo de plantas-mãe),
com as melhores características que se pretende reproduzir e obter clones, por via
vegetativa, dessas mesmas plantas. As pequenas plantas têm como destino a
comercialização para plantações florestais, pomares ou para venda enquanto
ornamentais.

2. Necessidade que é satisfeita pela ideia:
A produção de plantas a partir de clones poderá aumentar e suprir uma necessidade
de mercado ao nível da obtenção de plantas mais resistentes e mais produtivas.
Contribui para a melhoria da produção de fruto, ordenamento do território e
manutenção de atividade em locais onde há tendência para o abandono;
Aumento de escoamento da produção e consequente rendimento dos produtores;
Manutenção e gestão arbustiva da floresta;
Diversificação da atividade económica.
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3. Inovação e Solução para o território
Inovação de processo/ desenvolvimento de produto/ modelo de negócio.
Esta evolução permitirá ajudar a fileira do medronho a desenvolver-se e reorganizar-se
e, deste modo, contribuir para a economia das populações do interior de Portugal,
onde este fruto poderá ter forte expressão económica, melhorar a gestão dos sistemas
agroflorestais e ajudar a preservação dos habitats naturais.

4. Prova de tecnologia/ prova de conceito

A Herdade da Corte Velada realiza investigação, com o apoio da Universidade do
Algarve, para a propagação vegetativa desta espécie. A Escola Superior Agrária de
Coimbra tem também ampla investigação sobre o tema.
https://www.cortevelada.pt/pt/corte-velada-investiga%C3%A7%C3%A3o-pt
http://algarvevivo.pt/clones-de-medronheiro-rentabilizam-negocios/
http://www.esac.pt/medronho/Comunicacoes/Equipa%20ESAC/eventos%20e%20cong
ressos/2006%20I%20Jornadas%20do%20mel%20e%20medronho%20Pampilhosa/Resu
mo%208%20julho%20Pampilhosa%202006.pdf
https://www.vidarural.pt/sem-categoria/medronho-cultura-grande-potencial/

5. Recursos
Terrenos, infraestruturas para armazenamento e implementação de uma estufa de
propagação;
Equipamento de rega, bancadas de propagação e monitorização, equipamento e
maquinaria agrícola e de maneio, caixas, alvéolos e vasos para transporte;
Carrinha;
Equipamento informático e de comunicações;
Recursos humanos 3 pessoas a tempo inteiro ou 4 a tempo parcial em função das
necessidades e consoante a época. Consultadoria técnica. Investimento próprio e
recurso a financiamentos de várias origens: Portugal2020, PDR2020, +CO3SO Emprego,
financiamentos alternativos. Banca e outros financiadores.
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