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A introdução de novos métodos e técnicas irão in-
tensificar a capacidade competitiva, a visibilidade e o 
reconhecimento da marca “Azeites de Montanha”. As 
principais atividades consistem em diversas sessões 
de demonstração técnicas (em olival, em lagar e em 
sala), em análises de azeites com métodos rápidos e 
de caracterização sensorial, na produção de cartas de 
índice de vegetação, e na criação de uma estratégia 
e unidade demonstradora de marketing, culminando 
no website, na produção de vídeos, de manuais de 
boas práticas e do livro de apresentação de resulta-
dos.

Apresentação e descrição do projeto
O projeto “Promoção e Valorização de Azeites de 
Montanha”, enquadrado no âmbito do Aviso para 
Apresentação de Candidaturas (AAC) Nº CEN-
TRO-46-2016-01, apresenta-se como uma Ação Co-
letiva que visa satisfazer os objetivos e prioridades 
dispostas no RECI (Regulamento Específico do Do-
mínio da Competitividade e Internacionalização), de-
signadamente no que respeita ao “Sistema de Apoio 
a Ações Coletivas – Transferência do Conhecimento 
Científico e Tecnológico”. Assim, pretende potenciar 
a valorização económica dos resultados de Investiga-
ção & Desenvolvimento gerados pelo Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco (IPCB) e Instituto Politéc-
nico da Guarda (IPG), incrementando a transferência 
de conhecimento científico e tecnológico para o setor 
empresarial da fileira dos “Azeite de Montanha”.

Este projeto, proposto pela parceria constituída 
pelo IPCB (promotor líder) e IPG (copromotor), tem 
como parceiros não executores a Comunidade Inter-
municipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) e o 
Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior 
(CBP-BI), e define-se como um projeto de transfe-
rência de conhecimentos na área da “Olivicultura”, 
“Azeite” e “Imagem e Promoção”. Para cada um dos 
temas abordados, estão a ser desenvolvidas ativida-
des e eventos na região abrangida pela CIMBSE, que 
permitem o fácil acesso à transferência de conheci-
mento e que decorrerão até Junho de 2019.

Olivicultura
Na área da olivicultura, as ações que estão a ser de-
senvolvidas envolvem duas abordagens:
a) Ação 1: Promoção da Introdução/Transferência de 
Novas Tecnologias e Técnicas Inovadoras Aplicáveis 
no Processo Produtivo dos Azeites de Montanha, 
que inclui 4 palestras técnicas a realizar em sala, 10 
sessões de demonstração em campo e 2 sessões de-
monstrativas de boas práticas no lagar. 

Prevê-se a realização das palestras técnicas nos 
concelhos de Gouveia, Pinhel, Covilhã e Figueira de 
Castelo Rodrigo, abordando-se os seguintes temas: 
Olivicultura, Azeite, e Promoção e Imagem, sendo 
abertas ao público em geral. 
As sessões de demonstração em campo, previstas 
para se realizarem em olivais dos concelhos de Bel-
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Em foco
Olival e Azeite

monte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Fundão, Gouveia, Guarda, Meda, Pinhel e Trancoso, abordam, 
duma forma prática, as novas tecnologias e técnicas inova-
doras aplicáveis na produção de azeitona para azeite: poda, 
mobilização do solo, práticas culturais e proteção fitossanitária. 
São primeiramente direcionadas para olivicultores, mas aber-
tas ao público em geral.
Até à data de entrega deste artigo, já se realizaram a Conferên-
cia inaugural, uma sessão de demonstração de boas práticas 
no lagar e duas sessões de demonstração em olival.
Desta primeira ação resultará também a elaboração de ma-
nuais de boas práticas (“boas práticas culturais de produção 
para os Azeites de Montanha” e “boas práticas no lagar – qua-
lidade do produto e segurança alimentar”), de elevado rigor 
técnico, mas percetível para qualquer leitor que não domine 
estas temáticas.

b) Ação 2: Promoção da Utilização de Equipamentos Tecnoló-
gicos de Suporte à Monitorização e Gestão Integrada no Olival 
(TIG). 
Esta ação inclui 4 sessões demonstrativas do uso de Veículos 
Aéreos Não Tripulados (VANT) e a produção de cartas de índi-
ces de vegetação.
As sessões demonstrativas do uso de VANT, ou drones, serão 
realizadas nos concelhos de Belmonte, Figueira de Castelo Ro-
drigo, Meda e Pinhel, em olivais particulares cujos proprietários 
se prontificaram para facultar os dados culturais necessários 
para, juntamente com os obtidos pelos drones, permitir a ela-
boração das cartas de índices de vegetação, nomeadamente, 
o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), facilitando 
a obtenção de ferramentas para uma melhor gestão do olival.
Estas ações serão abertas ao público em geral, embora direcio-
nadas essencialmente a olivicultores e técnicos.
Nos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e do Fundão, 
serão apresentados os resultados destes voos, também em 
sessões abertas ao público em geral. 

Azeite
Na área do Azeite, a transferência de conhecimento engloba 
as sessões demonstrativas de boas práticas no lagar da Ação 
1, previstas em lagares dos concelhos de Guarda e Meda, e visa 
uma maior ligação dos olivicultores aos lagares, ambicionan-
do alcançar a diferenciação dos seus produtos pela qualidade. 
A abordagem do processo de produção do azeite é efetuada 
desde a maturação, colheita e transporte da azeitona, até às 
condições de laboração no lagar. 

Para a execução das ações demonstrativas nos lagares, adqui-
riram-se componentes e consumíveis (NIR e FTIR) para análise 
e controlo da qualidade dos Azeites de Montanha através de 
métodos rápidos. Também abertas ao público em geral, estas 
sessões são claramente focadas nos olivicultores e industriais.
As actividades com o azeite são principalmente realizadas na 
Ação 3: Identificação das Características Organoléticas e Nutri-
cionais dos Azeites de Montanha.

Após a recolha de uma amostra substancial dos azeites da re-
gião, pretende-se determinar e analisar as características orga-
noléticas, físico-químicas e sensoriais dos “Azeites de Monta-
nha”, transmitindo os resultados aos agentes económicos da 
fileira. A estes, evidencia-se o contributo das boas práticas na 
melhoria da produtividade e qualidade do azeite; e da impor-
tância da qualidade no posicionamento na cadeia de valor e na 

Sessões de demonstração em olival
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valorização económica dos “Azeites de Montanha”. 
Estão previstas duas ações de apresentação dos re-
sultados, nos concelhos do Fundão e Meda, abertas 
ao público em geral, mas direcionadas a oliviculto-
res, industriais e empresários do sector.

Imagem e Promoção
Na área da Promoção e Imagem, a transferência do 
conhecimento envolve duas grandes atuações: uma 
relacionada com a definição estratégica de relação 
das empresas agrícolas com o(s) seu(s) mercado(s) 
e outra, mais próxima do(s) alvo(s) a conquistar. 
Nesse sentido, temos:

a) Ação 4: Unidade Demonstradora de Marketing 
para os Azeites de Montanha
Pretende-se demonstrar como uma definição estra-
tégica, em termos de marketing, impulsiona a com-
petitividade e permite uma atuação mais eficaz em 
termos de mercado nacional e internacional.
A apresentação de um simulador de gestão de 
marketing ao empresário permitirá testar diferen-
tes decisões de marketing e analisar as suas con-
sequências, possíveis de prever, dentro do contexto 
definido como a realidade do mercado nacional e 
internacional.

b) Ação 5: Estratégias Sofisticadas de Promoção, 
Divulgação e Posicionamento dos Azeites de Mon-
tanha
Na sequência da ação anterior, e em seu comple-
mento, a definição de mecanismos de comunica-
ção dinâmicos e que fortaleçam a marca “Azeite de 
Montanha” são fundamentais pela importância da 
adequada transmissão da qualidade e caraterísticas 
organoléticas e nutricionais diferenciadoras desta 
marca. Deste modo, será possível demonstrar aos 
empresários que os mecanismos de comunicação 
fortalecem e valorizam a presença dos produtos no 
mercado. Para isso, serão desenvolvidas as seguin-
tes atividades: 
1 – Transmissão de boas práticas de comunicação, 
onde se prevê o desenvolvimento da personalidade 
da marca face a cenários de futuro e ao mercado, 
estudo de posicionamento gráfico e design gráfico 
da marca “Azeites de Montanha”. 
2 – Iniciativas de interação e disseminação, que pre-
vêem a realização de 4 iniciativas de interacção, 
junto dos produtores, destinadas à sensibilização 
e informação para a comunicação e promoção da 
marca “Azeites de Montanha”. 

Finalmente, na Ação 6: Gestão, Monitorização e Ava-
liação do Projeto, os resultados das acções anterio-
res culminarão na criação do website do projecto, 
produzindo-se vídeos, manuais de boas práticas e o 

livro de apresentação de resultados, que ficarão dispo-
níveis online.

Este projeto contribuirá para o posicionamento estra-
tégico da fileira dos “Azeites de Montanha”, visando 
segmentos de mercado mais sofisticados e explorando 
o potencial de valorização dos azeites produzidos na 
região da CIMBSE, associado ao simbolismo ligado à 
envolvente da Serra da Estrela, em linha com as tendên-
cias de crescente valorização da origem, da tradição, 
da autenticidade e diferenciação dos produtos.
Assim sendo, responde a lacunas do mercado que ne-
cessitam de uma efetiva solução para impulsionar a 
fileira dos “Azeites de Montanha” para níveis de produ-
tividade e competitividade mais elevados, permitindo 
uma maior valorização dos seus produtos, possibilitan-
do o desenvolvimento de bens e serviços altamente 
transacionáveis e, consequentemente, posicionando-se 
diferenciadamente em relação aos seus concorrentes e, 
por conseguinte, gerar maior riqueza e emprego para 
o território.

Visita ao Lagar da O&C, aquando da  sessão de 
demonstração Boas Práticas de Lagar (em cima).

Painel de Olivicultura na Conferência Inaugural e 
audiência do evento.


