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Project Title: Centro Educativo para a AgroCultura da Terra 

 

‘At a glance’  
 

 Notes 

  
Project Theme:  

Choose an item: 
LEADER 

Please select only one theme  per project using the drop-down menu.   
Click once on the grey <text box> for options. 

 
Sub-theme: 

 

rural economic diversification Please enter one sub-theme  into the grey <text box>.  Please ensure that 
the sub-theme corresponds to the Project Theme above – see Annex 2  of 
the Guidance Note 

 
Keywords: 

 

Farm diversification 

Environmental education 

Eco-tourism 

Sustainnable agriculture 

Organic farming 

Please select up to 5 keywords  per project from Annex 3  of the Guidance 
Note and insert into the grey <text fields> as appropriate. 

 
Country/Region: 
 

 

Portugal/Continente Please insert the name of the RDP territory  where the project is located  

 
Final Beneficiary Type(s): 

 

Choose an item: .Individual farmers 

Choose an item: .Individual farmers 

Please insert up to two final beneficiary types  using the drop-down 
menu.   Click once on the grey <text box> for options.   

 
Project Cost: 

 

Choose an item:  €20 000 - €99 999 Please select one of the cost ranges  from the drop-down menu  

 
RDP Measure(s): 

 

311 

      

Please insert the RDP measure code into the grey <text boxes>.  Provide 
ONLY the numeric code (e.g. 312). Please DO NOT insert the title of the 
measure 

 
Duration: 

 

02/2010 Please insert the official project approval date  (month/year) 

03/2011 Please insert the project completion date  – actual or estimated 
(month/year)  

 
Last Updated: 

 

12/2010 Please use the grey <text box> to insert the date (dd/mm/yyyy) when this 
postcard is completed. 

 
Postcard Author: 

 

PT NRN Please insert the name of the person that produced the postcard  
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Main Postcard Text 
 
Please note that you may enter the text below in Engl ish or any other official EU language.  The ENRD 
Contact will arrange the necessary translation into  English. 
 
 

Background (maximum 150 words): 
A Sociedade Agrícola do Freixo do Meio S.A. é uma exploração agrícola localizada no Alentejo, que gere 650ha 
de Montado de sobro e azinho totalmente convertida ao Modo de Produção Biológico. Como principais 
actividades desenvolve a produção de bens (agrícolas, pecuários e derivados) e de serviços de educação para a 
sustentabilidade (ecoturismo e educação ambiental). 

A actividade central da empresa consiste na gestão do montado através da produção, transformação e  
comercialização de produtos agro-pecuários, florestais e cinegéticos, ou seja de cereais (trigo, arroz, milho, 
cevada, entre outros), de vinha e olival, de gado (ovino, bovino e suíno), de cortiça e de madeira (eucalipto, 
pinheiro e sobro). 

O projecto insere-se na estratégia de aprofundar a multifuncionalidade da exploração, desenvolvendo a 
componente do turismo sustentável e da educação ambiental. 

 
 

Objective (maximum 100 words): 
Criar o Centro Educativo para a AgroCultura da Terra dotando a exploração das estruturas e meios adequados 
ao desenvolvimento de um trabalho regular e sistemático de educação ambiental vocacionado para a 
transmissão de modos de vida saudáveis (numa perspectiva holística e global), assentes numa cultura (cultivo) 
respeitadores da Terra e do meio ambiente.  
Criação de um pavilhão polivalente, no monte, que servirá de apoio à educação ambiental e de um apoio, no 
campo, com o mesmo objectivo.  
Delimitar e separar as zonas da herdade dedicadas à educação ambiental e à produção, de forma a que estas 
não se sobreponham ou criem conflitos entre si. 
 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
O Centro Educativo para a AgroCultura da Terra focar-se-á sobre todas as actividades produtivas da exploração 
agrícola e disporá de: 

- Painel Introdutório à actividade educativa; 

- Horta pedagógica; 

- Lago e deck para desenvolvimento de actividades; 

- Casa de sementes; 

- Projectos demonstrativos de uma produção de alimentos sustentável (reservatório de água da chuva, parque de 
estacionamento produtivo, pomar); 

- Sala polivalente para desenvolvimento de outras actividades (jogos, passagem de filmes, etc.). 

- Equipamento de apoio às actividades a decorrer no Montado. 

O projecto inclui ainda a remodelação do site da exploração de modo a torná-lo mais funcional, bem como 
traduzi-lo para inglês para que mais visitantes estrangeiros nos conheçam e visitem. 

 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
- Criar um novo serviço com viabilidade económica;  

- Manter dois empregos; 

- Realizar cerca de 148 visitas e actividades anuais;  

- Fidelizar consumidores;  

- Aumentar as vendas  através das visitas à exploração. 
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
A criação das estruturas de apoio às visitas e às actividades de Educação Ambiental ainda não estão completamente 

concluidas, mas aquelas que estão já em funcionamento têm representado um acréscimo muito significativo na qualidade 

das visitas efectuadas, proporcionando bons pontos de demonstração de uma exploração agrícola sustentável, bons locais 

para efectuar a introdução à visita e para estadia e pique-nique dos visitantes.  
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Com esta actividade compreendemos a importância de sermos firmes relativamente ao preço das visitas e ao limite 

máximo de pessoas a receber em cada uma. As cedências implicam sempre alguma frustração da nossa parte e 

desvalorização do nosso trabalho, ficando sempre ambos - empresa e visitantes - a perder.  

Temos sentido um acréscimo significativo de vendas na nossa loja em Lisboa, muito devido à comunicação das nossas 

actividades através do site e como resultado das visitas à herdade, segundo o feedback dos clientes  
 
 

Further Information (enter text or attach any addit ional documents): 
 
Project Location: 

Montemor-o-Novo, Alentejo/ Sul de Portugal Please provide more specific information on the 
geographical location/scope  of the project e.g. a project in 
Estonia might be described as in Võru County, South Estonia 

 
Project Cost: 

 

Total - 67.103,19 € 

EAFRD -  21.473,28 € 

National -  5.368,91 € 

 Private -  40.261,91 € 

Please insert the total project cost, including if known the 
breakdown into EU + National + Private funds 

 
Other Additional Information: 
Numa exploração agrícola sustentável a multifuncionalidade desempenha um papel essencial, mas daí podem resultar uma 

série de problemas por sobreposição de actividades. Por essa razão é tão importante definir locais para a realização de cada 

uma (ex. Produção Agrícola e Percursos de Visitas) e quando não for possível a separação, criar formas de compatibilizar as 

diferentes actividades, como portas de fácil abertura que possibilitem a passagem dos visitantes mas que fiquem bem 

fechadas e impeçam a entrada dos coelhos na horta, cercas nas zonas mais susceptíveis, criação de caminhos e pontos de 

estadia prórpios de modo a que os visitantes não se distribuam por locais onde interferirão com a actividade produtiva, etc. 
 
 

Contact Information: 
Project Website: www.herdadedofreixodomeio.com 

Contact (Name and E-mail): Alfredo Cunhal Melero Sendim 

Telephone: 937821876 

Additional Contact Details: alfredo.cunhal.sendim@sousacunhal.pt 

Language(s) for 
communication: 

Português, Inglês 

 
 
 
 
Please return the completed postcard to postcards@enrd.eu together with a) any relevant photographs and b) 
any additional documents that you wish to be linked to the postcards. 
 


