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

 
Project Title: Produção de plantas aromáticas e medicinais 

 

‘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: 

 

Diversification/New 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: 

 

Organic farming 

Agricultural product quality 

Innovation 

Modernisation 

Competitiveness 

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): 

 

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: 

 

09/2010 Please insert the official project approval date  (month/year) 

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

 
Last Updated: 

 

07/04/2011 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): 
Este projecto surgiu por iniciativa da Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Fafe - COFAFE, que tem por 
objectivo o desenvolvimento do potencial agrícola da Região, dinamizando os espaços rurais do concelho. Esta 
cooperativa conjuntamente com 12 (13) seus associados, desenvolveu um projecto de produção, transformação 
e comercialização de plantas aromáticas e medicinais, no modo de produção biológico. A fileira é constituida por 
um conjunto de parcelas que ocupam uma área de 22 ha, sendo as produções vendidas à  COFAFE que 
procede à sua transformação nas suas instalações e garante o total escoamento da produção. Esta Cooperativa 
minimiza ainda os investimentos dos produtores uma vez que é responsável pela secagem, armazenamento e 
embalamento de toda a produção, com a vantagem acrescida de lhes poder fornecer outros serviços tais como: 
apoio técnico, aquisição de alfaias / máquinas para utilização comum, transporte de mercadorias etc. 
A coesão entre vários projectos vai permitir obter dimensão e força no mercado. 
 
 

Objective (maximum 100 words): 
Maximização de rendimentos garantindo uma cadeia de produção, numa exploração que seja técnico-
economicamente rentável. 
 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
- Propagação de Plantas Aromáticas e Medicinais (PAM) 
- Produção de PAM 
- Transformação (Secagem e extracção de óleos essenciais) 
- Comercializaçao de PAM frescas ou secas e óleos essenciais 
- Aquisição de equipamentos par utilização comum 
- Apoio técnico 
 
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
- Inovação, desenvolvimento e modernização das explorações agrícolas, através da produção de Plantas Aromáticas e 

Medicinais, no Modo de Produção Biológico; 

- Coesão e força no mercado; 

- Melhorar a rentabilidade das explorações através da produção de produtos certificados de agricultura biológica de 

elevada qualidade; 

- Exportação da produção; 
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
      
 
 

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

Região Norte de Portugal Continental/Fafe 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 cost : 1 370 173,02 €  

FEADER: 442 020,52 €  

National:  147 139, 94 €  

Private funds:  781 012,56 €  

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

 
Other Additional Information: 
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Serão instaladas 5 espécies de plantas aromáticas e medicinais: Salvia officinalis; Melissa officinalis; Mentha piperita; 

Hypericum androsaemum e Aloysia tryphilla. 

As plantas serão colocadas no terreno durante o ano de 2011, sendo as produtividades esperadas as seguintes: 

 

- Menta piperita (4,2 ha) - 1.º Ano (2011) - 18 000 Kg/ha; 2.º Ano (2012) - 30 000 Kg/ha; 3.º Ano (2013) - 55 000 Kg/ha. O 

último ano corresponde ao ano cruzeiro. 

 

- Salvia officinalis (2,86 ha) - 1.º Ano (2011) - 5 000 Kg/ha; 2.º Ano (2012) - 12 000 Kg/ha; 3.º Ano (2013) - 24 000 Kg/ha que 

corresponde ao ano cruzeiro. 

 

- Melissa officinalis (3,42 ha) - 1.º Ano (2011) - 10 000 Kg/ha; 2.º Ano (2012) - 39 000 Kg/ha; 3.º Ano (2013) - 72 000 Kg/ha 

que corresponde ao ano cruzeiro. 

 

-  Hypericum androsaemum (3,88 ha) - 1.º Ano (2011) - 500 Kg/ha; 2.º Ano (2012) - 4 500 Kg/ha; 3.º Ano (2013) - 12 000 

Kg/ha que corresponde ao ano cruzeiro. 

 

- Aloysia tryphilla (3,62 ha) - 1.º Ano (2011) - 2 000 Kg/ha; 2.º Ano (2012) - 3 800 Kg/ha; 3.º Ano (2013) - 11 000 Kg/ha que 

corresponde ao ano cruzeiro.  
 
 

Contact Information: 
Project Website:       

Contact (Name and E-mail): COFAFE - Cooperativa dos produtores agrícolas de Fafe, CRL. 

Telephone: 253 700 610 

Additional Contact Details: cofafearomaticas@gmail.com 

Language(s) for 
communication: 

Portuguese, Spanish, English and French 

 
 
 
 
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. 
 


