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RDP Projects Database (PIKSE) 
 
Postcard Template (MS Word 2003) 
Version 2a – September 2010 
 

 
Project Title: Quinta de Vale Mourão 

 

‘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: 

 

Restructing , 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: 

 

Renewable energy 

Energy efficiency 

Livestock husbandry 

Modernisation 

      

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): 

 

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: 

 

07/2010 Please insert the official project approval date  (month/year) 

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

 
Last Updated: 

 

01/2011 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 exploração agrícola localiza-se no Nordeste de Portugal Continental é constituída por pomar (cereja, 
amendoal, ameixa), olival (azeite e conserva) e pastagem temporária de regadio sob coberto das fruteiras.  
A exploração também possui actividade pecuária de ovinos e caprinos de leite para produção de queijo 
produzido na queijaria instalada na exploração. Toda a exploração está convertida ao Modo de Produção 
Biológico. 
O projecto destina-se a melhorar o maneio do efectivo pecuário e a aumentar o fornecimento de energia 
necessária ao funcionamento da exploração agropecuária através de fontes de energia renovável. 
 
 
 

Objective (maximum 100 words): 
 - melhorar o maneio do efectivo pecuário; 
 - diminuir custos de produção ; 
 - aumentar e diversificar o fornecimento de energia com recurso a fontes renováveis; 
 -melhorar condições de trabalho na exploração; 
- aumentar o efectivo pecuário; 
 - diversificar as actividades da exploração. 
 
 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
Aquisição de uma máquina para fazer leite em pó de substituição para amamentação dos ovinos e caprinos após 
três dias do nascimento; 

Aquisição de uma gadanheira adaptável ao tractor para cortar e juntar a pastagem produzida na exploração;  

Construção de  vedações permitindo o pastoreio livre dos animais;  

Aquisição de painéis solares térmicos e torres eólicas para a produção de energia necessária ao funcionamento 
da exploração, nomeadamente da sala de ordenha e da queijaria. 

 
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
 - aumentar a quantidade de leite disponível para transformação na queijaria; 

 - melhorar a sustentabilidade económica da exploração; 

 - libertar a mão-de-obra afecta à pecuária; 

 - diminuir a mortalidade dos caprinos e melhorar o bem-estar animal ; 

 - atingir a autosuficiência energética com o recurso a fontes de energia renovável; 

 - facilitar as operações agrícolas e melhorar as condições de trabalho na exploração; 

- contribuir  para a redução da emissão de gases poluentes, pela substituição dos combustíveis fósseis por energia de fontes 

renováveis. 
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
-Os investimentos realizados foram adequados e estão a produzir os resultados esperados; 

- Os instrumentos de política devem ser adequados ao perfil das explorações agrícolas a apoiar; 

- A celeridade e eficácia na análise e decisão dos projectos é essencial para assegurar o seus resultados.  
 
 

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

Macedo de Cavaleiros/North 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 
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Project Cost: 

 

Total Cost: 24.900 euros 

EAFRD : 8.696,63 euros 

Natonal: 2.898,87 euros 

Private funds: 13.394,50 euros 

 

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

 
Other Additional Information: 
      
 
 

Contact Information: 
Project Website:       

Contact (Name and E-mail): Helder José Bragada Fernandes ; hjbfernandes@gmail.com 

Telephone: 00351919313188 

Additional Contact Details:       

Language(s) for 
communication: 

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. 
 


