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Project Title: Prestação de serviços específicos no sector hortícola 

 

‘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: 

 

Reestructuring, developing physical potencial and 
promoting innovation 

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: 

 

Horticulture 

Agricultural product quality 

Joint management 

Entrepreneurship 

Innovation 

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: .Producer groups 

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 

      

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: 

 

05/2010 Please insert the official project approval date  (month/year) 

12/2010 Please insert the project completion date  – actual or estimated 
(month/year)  

 
Last Updated: 

 

21/01/2011 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): 
Numa região de grande potencial hortícola mas com fragmentação da propriedade em consequência de 
heranças, a solução encontrada para desenvolver um projecto hortícola inovador e racionalizar a gestão num 
prédio de 110 ha , pertencente à Organização de Produtores– quatro blocos em hidroponia (18,5 ha) e a restante 
área em ar livre –, onde operam quatro empresas unipessoais (quatro explorações), foi a constituição de um 
agrupamento complementar de empresas (ACE), que gerisse conjuntamente as instalações e equipamentos 
comuns às  explorações, garantia do fornecimento de energia, água, fertirrigação especializada, gestão de 
efluentes, recirculação de águas de drenagem e que lhes prestasse serviços de produção agrícola. A ACE é 
participada em 60 % do seu capital social, pela organização de produtores (OP), que assegura o processamento 
e comercialização da produção embalada, com marcas próprias e de qualidade certificada. A OP é constituída 
por 110 associados. O ACE é o promotor do projecto e encontra-se, assim, totalmente integrado na cadeia de 
produção / comercialização.       
 
 

Objective (maximum 100 words): 
O projecto tem por objectivos: 

- racionalizar a realização das operações e serviços especializados necessários à gestão agrícola das empresas, 
obtendo economias de escala através de um plano de exploração comum (produção / pré-processamento); 

- assegurar a utilização de tecnologias de produção inovadoras e ambientalmente sustentáveis. 
 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
O projecto implicou investimento na capacitação do ACE para a prestação de serviços de apoio à exploração 
agrícola e à gestão de instalações e equipamentos especializados, nomeadamente a realização das seguintes 
actividades: 

- instalação de sistema de rega e drenagem com possibilidade de reutilização das águas de drenagem e pluviais 
e monitorização da respectiva qualidade (aquisição de equipamentos e realização de melhoramentos fundiários); 

- instalação de sistema de monitorização das condições fitossanitárias para controlo da aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos e controlo biológico ; 

- electrificação e adaptação de instalações aos requisitos de qualidade exigidos no processo produtivo; 

- adaptação do parque de máquinas e aquisição de equipamentos produtivos e de pré-embalamento. 
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
Com a realização do projecto, espera-se uma eficaz prestação de serviços por parte do ACE, designadamente que contribua 
para:  

- assegurar a sustentabilidade económica das empresas unipessoais que integram o ACE,  nos termos predefinidos no plano 
de exploração comum, em termos de quantidade, qualidade e apresentação (pré-embalamento e classificação); 

- reduzir os consumos de água nas explorações associadas, de acordo com a monitorização e cálculo de necessidades de 
água; 

- minimizar a saída de nutrientes para o exterior do sistema, por reciclagem e reutilização da solução nutritiva, com 
monitorização da qualidade; 

- reduzir a aplicação de produtos fitofarmacêuticos devido à utilização de técnicas de protecção integrada. 
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
O agrupamento de quatro empresas autónomas, instaladas num prédio rústico, viabilizou um plano comum de gestão 
agrícola, racionalizando a utilização de meios e serviços. 

A produção de elevada qualidade, a utilização de tecnologia inovadora, a opção por mercados alargados e a total 
articulação dos actores garantiram a sustentabilidade do plano de exploração adoptado. 

Um projecto deve ser concebido na perspectiva da auto-sustentabilidade, independentemente do acesso a subsídios: “Os 
subsídios valem o que valem; os negócios valem por eles próprios”, refere o promotor do projecto. 

É necessário adequação de tempos e objectivos entre os programas de apoio e os projectos apresentados. 
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Further Information (enter text or attach any addit ional documents): 
 
Project Location: 

Torres Vedras, Região de Lisboa e Vale do Tejo  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: € 1 519 100.15 

EU: € 227 865.02 

National: € 75 955.01 

Private funds: €1 215 280.12 

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

 
Other Additional Information: 
 
Designação do ACE: “Nova Primores do Oeste, Serviços e Consultadoria, A.C.E.”. 
Designação das quatro empresas unipessoais que integram o ACE : “Lino Manuel Santos – Unipessoal, Lda.”, “Maria Eulália 
Santos – Unipessoal, Lda.”, Nuno José Santos – Unipessoal, Lda.”, Joana Catarina Santos – Unipessoal, Lda.” 
Designação da Organização de Produtores (OP): “Primores do Oeste S.A.”  
Esta OP procurou também adaptar-se às exigências do mercado. Com experiência consolidada na venda de produtos por 
grosso, a organização constatou a existência de forte procura de produtos de elevada qualidade à qual a oferta não tem 
conseguido dar resposta. Resolveu então diferenciar a sua produção e acrescentar-lhe valor, tendo já criado uma marca 
própria para morangos e pretendendo criar outra para tomate em cacho de produção em controlo biológico. Em 
simultâneo, adoptou uma nova estratégia comercial que consiste na apresentação de produtos identificados de 
comprovada qualidade e lhe permite a colocação dos produtos no mercado nacional e internacional, tendo recorrido ao 
apoio financeiro do FEADER. 
Por outro lado, uma das empresas unipessoais que integra o ACE é responsável pelo desenvolvimento de um projecto, no 
âmbito do Programa Operacional das Organizações de Produtores, que visa a produção de alfaces em hidroponia, com 
reutilização total da água (circuito fechado) e tecnologia inovadora a nível europeu em termos de sensorização. 
 
 

Contact Information: 
Project Website: Em preparação (previsto para Janeiro 2011) 

Contact (Name and E-mail): Jorge Camilo. E-mail: jncamilo@me.com 

Telephone: +351 912 950 497 

Additional Contact Details: +351 261 980 100  

Language(s) for 
communication: 

Português, inglês, espanhol, francês 

 
 
 
 
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. 
 


