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Project Title: Fio Dourado - Transformação e Comercialização de Produtos 

Olivícolas 
 

‘At a glance’  
 

 Notes 

  
Project Theme:  

Choose an item: 
Competitiveness of Agriculture and Forestry 

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

 
Sub-theme: 

 

Quality of agricultural production and products 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: 

 

Agricultural product quality 

Agri-food industry 

Food quality 

Olives 

      

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: .Producer groups 

Choose an item: .Other 

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:  > €500 000 Please select one of the cost ranges  from the drop-down menu  

 
RDP Measure(s): 

 

121 

123 

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: 

 

10/2009 Please insert the official project approval date  (month/year) 

12/2011 tentar prorrogar até 2013 Please insert the project completion date  – actual or estimated 
(month/year)  

 
Last Updated: 

 

15/12/2010 Please use the grey <text box> to insert the date (dd/mm/yyyy) when this 
postcard is completed. 

 
Postcard Author: 

 

portuguese 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): 
Este projecto de fileira de produção e  transformação de azeitona, e subsequente embalamento e 
comercialização do azeite resultante, surgiu por iniciativa da sociedade "Fio Dourado" que apresentou a ideia a 
um grupo de produtores. Inclui a plantação de olival super intensivo, da responsabilidade dos produtores, a 
colheita, a cargo da Casa Agrícola Antunes Barroso e a transformação, armazenamento e embalamento, da 
responsabilidade da  Fio Dourado, Lda.  A comercialização do produto final será da competência de uma outra 
sociedade, a "Lagar do Mestre", estando assegurado o escoamento de toda a produção de azeite de alta 
qualidade a um preço superior ao preço médio de mercado. 
 
 

Objective (maximum 100 words): 
1. Produção de azeite extra-virgem de elevada qualidade; 
2. Utilização de equipamentos com tecnologias inovadoras que permitem maiores rendimentos e menores custos 
de produção. 
 
 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
- Plantações de olival, num total de 510 ha em sebe e 21 ha em copa, assim como melhoramentos em 106 ha de 
olivais existentes, por parte de 21 produtores;  
- Aquisição, por parte dos produtores, de maquinaria diversa para as operações culturais do olival; 
- Na transformação, a Fio Dourado, fará a montagem de uma nova linha de recepção, limpeza, lavagem, 
pesagem e armazenamento da azeitona;  
- Instalou uma nova linha de extracção e prevê-se a instalação duma outra, ficando equipada com um total de 4 
linhas, o que assegurará a laboração da azeitona de todas as novas plantações de olival (além das já 
existentes); os equipamentos de extracção foram escolhidos e estão preparados para as variedades de azeitona 
em questão ( Arbequina e Arbosana, cujo azeite é de difícil extracção); 
- Estão previstos também os equipamentos para loteamento, filtração e embalamento do azeite; 
- Para isto é necessária a adaptação das instalações existentes e construção de outras novas; 
-  A nível ambiental está a ser feita a aquisição de equipamentos para utilização dos subprodutos, 
nomeadamente tegões de armazenamento e impermeabilização de lagoas para armazenamento das águas 
ruças; 
- Serão realizadas acções de formação em HACCP para todos os funcionários do lagar e embalamento. 
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
Os investimentos previstos visam dimensionar e modernizar a unidade de transformação adequando-a ao mercado, quer 

ao nível dos equipamentos fabris, quer dos padrões de segurança alimentar de modo a promover a qualidade total do 

produto final e a sua respectiva valorização do mercado, contribuindo deste modo para a valorização de toda a fileira que 

se encontra a montante. 

Produto principal: 

- Produção de azeite extra-virgem de elevada qualidade para venda a granel ou embalado, a preço superior ao preço médio 

praticado no mercado; 

Subprodutos:  

- Produção de bagaço, vendido a empresas que, depois de fazerem a extracção do óleo, o utilizam como biomassa para 

produção de energia; outro destino possível que já estamos a estudar é a compostagem do bagaço, juntamente com as 

folhas resultantes da limpeza da azeitona, da qual resultará um fertilizante. 

- Produção de caroço de azeitona, excelente combustível já utilizado nas caldeiras de aquecimento de água, sendo no 

entanto a maior parte vendida para outras empresas que o utilizam com a mesma finalidade, reduzindo os custos 

energéticos; 

- A água ruça, que é utilizada como fertilizante nos olivais, visto ser rica em potássio. 

 

 
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
O promotor alerta para o seguinte problema:  
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- A entidade pagadora (IFAP) prorrogou por 2 anos o prazo para a plantação dos olivais. No entanto, o prazo para instalação 

dos equipamentos de extracção e embalamento (componente 2), não foi adiado. Se esta situação não for alterada, originar-

se-á um desfazamento pois a Fio Dourado será obrigada a adquirir todos os equipamentos 2 anos antes de lhe chegar a 

azeitona das plantações que forem adiadas. 
 
 

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

Portugal Continental - Região de Lisboa e Vale do 

tejo - Santarém 
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 project cost - 2 556 352,42 €  

EU -  768 760,23€ 

National - 256 253,41 € 

Private funds - 1 531 338,78 €  

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

 
Other Additional Information: 
Olival super intensivo em sebe. Colheita efectuada mecanicamente com utilização de máquinas de vindimar o que reduz 

para cerca de 1/3 o custo da colheita. 

Utilização de variedades com muito boas produções e  de elevada qualidade e mais resistentes a doenças  - "Arbequina e 

Arbosana". Estas variedades apresentam características específicas nomeadamente caroço pequeno e pele rija o que exige 

a utilização de equipamentos adequados. A colheita é sempre efectuada no estado óptimo de maturação o que origina um 

azeite extra-virgem de elevada qualidade.  
 
 

Contact Information: 
Project Website: www.azeitequintadojuncal.com 

Contact (Name and E-mail): João Mendes; azeite_quintadojuncal@hotmail.com 

Telephone: 91 7300413 

Additional Contact Details:       

Language(s) for 
communication: 

Francês, Espanhol, Português 

 
 
 
 
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. 
 


