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O projeto Promoção e Valorização de 
Azeites de Montanha vem responder 
a novos desafios técnicos e sociais e 
a uma nova ambição para o futuro da 
região.

Integrado no programa Centro 
2020, por sua vez em sintonia 
com o programa PORTUGAL 
2020 e com a EUROPA 2020, 
a aplicação dos fundos está 
orientada prioritariamente para 
reforçar a valorização económica 
dos resultados de Investigação & 
Desenvolvimento gerados pelo 
Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB) e Instituto Politécnico 
da Guarda (IPG), ao incrementar 
a transferência de conhecimento 
científico e tecnológico para o setor 
empresarial da fileira dos “Azeites de 
Montanha”.

Ao estimular e fortalecer os 
conhecimentos dos empresários 
agrícolas, dos industriais e dos 
prestadores de serviços do setor, 
qualifica-se o capital humano, 
promove-se a capacitação das 
empresas, a sua competitividade, a 
estabilidade no emprego e a criação 
de novos postos de trabalho, bem 
como se valoriza, preserva e protege 
um recurso sustentável regional 

de elevado potencial económico, 
num território cujas condicionantes 
ambientais, sociais e económicas 
o classificam como “território 
desfavorecido”.

Apesar da curta duração deste 
projeto, proposto pela parceria 
constituída pelo IPCB (promotor 
líder) e IPG (copromotor), e que 
tem como parceiros não executores 
a Comunidade Intermunicipal das 
Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) e 
o Centro de Biotecnologia de Plantas 
da Beira Interior (CBPBI), procura-se 
trabalhar intensamente no sentido de 
proporcionar a todos a possibilidade 
de assistir às diversas atividades 
desenvolvidas na região da CIMBSE, 
as quais facilitam a transferência 
de conhecimentos nas áreas da 
“Olivicultura”, “Azeite” e “Imagem e 
Promoção”. Estas atividades seguem 
e acompanham, na sua maioria, o 
ciclo produtivo e decorrerão até 
junho de 2019.

Agarrar as oportunidades de 
aprender, que este projeto 
proporciona, é crescer 
estrategicamente e de forma 
sustentável a nível ambiental, 
económico e social.

Fátima Peres e Teresa Paiva

Coordenadoras do projeto

Promoção e Valorização de Azeites de Montanha
Transferência de conhecimentos para a região 

dos Azeites de Montanha
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Uma parceria entre quatro entidades, com diferentes responsabilidades e 
compromissos:

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB); 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG);

Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE);

Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior (CBPBI).

Equipa

QUEM SOMOS?

Coordenação, 
Gestão e 
Execução

IPCB

IPG

Maria de Fátima Pratas Peres

Teresa Maria Dias de Paiva

Doutoramento  
em Engenharia Alimentar

Doutoramento em Gestão

Execução

IPCB

João Pedro Martins da Luz
Doutoramento  
em Engenharia Agronómica

Ofélia Maria Serralha dos Anjos Doutoramento  
em Engenharia de Materiais

António Maria dos Santos 
Ramos

Doutoramento  
em Engenharia Agronómica

Paulo Alexandre Justo 
Fernandez

Doutoramento em Ciência da 
Engenharia do Território e 
Ambiente

João Vasco Matos Neves

Doutoramento em DesignDaniel Raposo Martins

Doutoramento em Design

Natália Martins Roque
Mestrado em Sistemas de 
Informação Geográfica

Luísa de Jesus Esteves Potêncio
Licenciatura em 
Contabilidade e Gestão

Cecília Maria Marcelo da Silva 
Gouveia

Licenciatura em Engenharia 
de Ciências Agrárias

Maria Cristina Castro
Licenciatura em Comunicação 
e Relações Públicas

IPG

Catarina Afonso Alves

Doutoramento em GestãoTeresa Maria Monteiro Felgueira

Mestrado em Design Gráfico

Catarina Cláudia Nunes 
Lourenço

Licenciatura em Engenharia 
de Ciências Agrárias

Execução:

Bolseiras
Catarina da Conceição Sousa 
Salgueiro

Licenciatura em Engenharia 
Biológica e Alimentar

Mariana Martins Amaral

IPCB

Doutoramento em Gestão
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Este projeto está a ser desenvolvido 
na sub-região estatística Beiras e 
Serra da Estrela (NUTS III), localizada 
no interior da Região Centro (NUTS 
II), junto à fronteira com Espanha. 
Confina com o Douro a norte, a 
noroeste com Viseu e Dão-Lafões, a 
sudoeste com a Região de Coimbra e 
a sul com a Beira Baixa. 

É constituída por 15 municípios 
dos distritos de Castelo Branco 
e Guarda, representando uma 

superfície territorial de 6.305 Km2 e 
correspondendo a 22% do território 
da Região Centro.

Os municípios abrangidos são 
Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, 
Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Fornos de Algodres, Fundão, 
Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, 
Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso, que 
por sua vez correspondem a 266 
freguesias.

Figura 1 - Território abrangido pelo projeto

ÂMBITO TERRITORIAL



O projeto “Promoção e Valorização 
de Azeites de Montanha”  
(CENTRO-01-0246-FEDER-000004 
/ 6756), foi enquadrado no âmbito 
do Aviso para Apresentação 
de Candidaturas (AAC) Nº 
CENTRO-46-2016-01, e apresentou-
se como uma Ação Coletiva que 
visa satisfazer os objetivos e 

prioridades dispostas no RECI 
(Regulamento Específico do 
Domínio da Competitividade e 
Internacionalização), designadamente 
no que respeita ao “Sistema de Apoio 
a Ações Coletivas – Transferência 
do Conhecimento Científico e 
Tecnológico”. 

APOIOS

OBJETIVOS GERAIS DO 
PROJETO

O projeto pretende desenvolver um 
conjunto de ações vocacionadas a 
capitalizar o conhecimento produzido 
pelo IPCB e IPG em torno da 
valorização económica dos “Azeites 
de Montanha”, de forma a reforçar 
o posicionamento das empresas 
da fileira, através da adoção das 
melhores práticas e de processos 
inovadores que concorram para 
a produção de azeites altamente 
diferenciáveis pela sua qualidade 
e que potencializem distintas 
caraterísticas organoléticas dos 
azeites de montanha (resultantes 
das diferentes cultivares de oliveiras 
e das condições edafoclimáticas da 
região) com vista a aumentar ainda 

mais o seu potencial de transação e 
exportação. 

Assim, ao assentar numa abordagem 
integrada e direcionada, o projeto 
contribuirá para as empresas 
introduzirem novos métodos 
e técnicas que irão intensificar 
a capacidade competitiva, a 
visibilidade, o valor acrescentado 
e o reconhecimento dos “Azeites 
de Montanha”, bem como ajudar 
as empresas a explorar as 
oportunidades e novas tendências 
do setor olivícola, designadamente 
a crescente procura mundial por 
azeites de excelente e distinta 
qualidade. 
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Os objetivos estratégicos e 
operacionais que se pretendem 
cumprir e que dão corpo à 
implementação estratégica 
anteriormente definida são os 
seguintes: 

1) Aumentar a proximidade e a 
cooperação entre o sistema de 
Investigação e Inovação (I&I) 
e as empresas, ao desenvolver 
um ambiente harmonioso de 
cooperação entre o IPCB e IPG e 
o tecido empresarial da fileira dos 
“Azeites de Montanha” de forma 
a alcançar economias de escala, 
estimular o trabalho em rede e 
encontrar soluções mais ajustadas 
às reais necessidades da fileira e às 
expetativas atuais dos consumidores; 

2) Incrementar os índices de 
utilização de conhecimento científico 
e tecnológico produzido no IPCB 
e IPG por parte das Pequenas e 
Médias Empresas (PME) da fileira 
dos “Azeites de Montanha”, com 
vista a capitalizar esse conhecimento 
na valorização económica dos seus 
produtos; 

3) Reforçar, junto do tecido 
empresarial da fileira dos “Azeites 
de Montanha”, a importância da 
adoção de boas práticas e princípios 
de melhoria contínua, de modo a 

incrementar a sua produtividade 
e competitividade e desenvolver 
produtos pautados pela inovação, 
qualidade, diferenciação e valor 
acrescentado; 

4) Ajudar o tecido empresarial 
da fileira a reforçar a visibilidade 
e notoriedade das Beiras e Serra 
da Estrela como um território 
produtor de excelentes azeites, 
com propriedades organoléticas 
diferenciadas e específicas que 
derivam das cultivares presentes 
e das condições edafoclimáticas 
singulares do território; 

5) Contribuir para a promoção e 
valorização de um dos principais 
produtos endógenos das Beiras e 
Serra da Estrela e da Região Centro; 

6) Demonstrar ao tecido empresarial 
como pode incorporar valor e 
diferenciar os seus produtos, de 
modo a desenvolver uma cultura 
de produção de bens altamente 
transacionáveis e internacionalizáveis; 

7) Demonstrar ao tecido empresarial 
como aproveitar economicamente 
as novas oportunidades e tendências 
do setor olivícola, designadamente 
no contexto da crescente procura 
mundial de azeites pautados por 
elevados níveis de qualidade e 
organoleticamente diferenciados. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS E 
OPERACIONAIS
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O Plano de Ação foi estruturado com 
base na identificação das grandes 
linhas do diagnóstico territorial da 
situação atual (pontos fortes / pontos 
fracos / oportunidades / ameaças), 
no sentido de reunir esforços que 
colmatem os problemas identificados 
e, por outro lado, explorar as suas 
vantagens competitivas. 

Do ponto de vista estratégico, 
é fulcral delinear iniciativas 
para a inovação e reforço da 
competitividade, pelo que o 
projeto foca-se na necessidade de 
transferir conhecimento científico e 
tecnológico para o tecido empresarial 
(PME) inerente à fileira dos “Azeites 
de Montanha”, numa lógica de 

promoção dos recursos endógenos 
e da capacidade de especialização 
instalada no território, considerando 
que ambos apresentam um elevado 
contributo para o desenvolvimento 
económico e social da região. 

O plano de ação delineado reflete 
essas necessidades, assentando, 
de forma geral, em dois propósitos 
centrais: incrementar a inovação 
científica e tecnológica de modo 
a contribuir para a melhoria do 
modelo de produção dos “Azeites 
de Montanha”, e na aposta 
em estratégias de marketing 
diferenciadas do tecido empresarial 
da fileira.

PLANO DE AÇÃO
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Sessões de demonstração
 em campo

PROMOÇÃO DA INTRODUÇÃO/ 
TRANSFERÊNCIA DE NOVAS 
TECNOLOGIAS E TÉCNICAS 

INOVADORAS APLICÁVEIS NO 
PROCESSO PRODUTIVO DOS 

AZEITES DE MONTANHA

Sessões de demonstração de técnicas 
inovadoras e de tecnologia avançada 

no processo produtivo

Ações demonstrativas 
de boas práticas no lagar

Produção de cartas de 
índices de vegetação – NDVI

Ações demonstrativas para 
incremento do uso 

de tecnologia avançada

Ações de apresentação 
dos resultados 

das caraterísticas físico-químicas 
dos Azeites de Montanha

Identificação das caraterísticas 
físico-químicas e sensoriais 
dos Azeites de Montanha

PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 

TECNOLÓGICOS DE SUPORTE 
À MONITORIZAÇÃO E GESTÃO 
INTEGRADA NO OLIVAL (TIG)

IDENTIFICAÇÃO 
DAS CARATERÍSTICAS 

ORGANOLÉTICAS E NUTRICIONAIS 
DOS AZEITES DE MONTANHAS

AÇÃO 3AÇÃO 1 AÇÃO 2

Criação da Unidade 
de Demonstração de Marketing

UNIDADE DEMONSTRADORA
DE MARKETING PARA

OS AZEITES DE MONTANHA

Apresentação da redefinição 
da estratégia de marketing para 

os Azeite de Montanha

Definição da política de gestão
de produto e marca para 

o Azeite de Montanha

Iniciativas de interação 
e disseminação

ESTRATÉGIAS SOFISTICADAS 
DE PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO

E POSICIONAMENTO
DOS “AZEITES DE MONTANHA”

Transmissão de boas 
práticas de comunicação

GESTÃO, MONITORIZAÇÃO
E AVALIAÇÃO DO PROJETO

Criação do website do projecto, 
vídeos, manuais de boas práticas e o 
livro de apresentação de resultados, 

que ficarão disponíveis online

AÇÃO 4 AÇÃO 5 AÇÃO 6

Sessões de demonstração
 em campo

PROMOÇÃO DA INTRODUÇÃO/ 
TRANSFERÊNCIA DE NOVAS 
TECNOLOGIAS E TÉCNICAS 

INOVADORAS APLICÁVEIS NO 
PROCESSO PRODUTIVO DOS 

AZEITES DE MONTANHA

Sessões de demonstração de técnicas 
inovadoras e de tecnologia avançada 

no processo produtivo

Ações demonstrativas 
de boas práticas no lagar

Produção de cartas de 
índices de vegetação – NDVI

Ações demonstrativas para 
incremento do uso 

de tecnologia avançada

Ações de apresentação 
dos resultados 

das caraterísticas físico-químicas 
dos Azeites de Montanha

Identificação das caraterísticas 
físico-químicas e sensoriais 
dos Azeites de Montanha

PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 

TECNOLÓGICOS DE SUPORTE 
À MONITORIZAÇÃO E GESTÃO 
INTEGRADA NO OLIVAL (TIG)

IDENTIFICAÇÃO 
DAS CARATERÍSTICAS 

ORGANOLÉTICAS E NUTRICIONAIS 
DOS AZEITES DE MONTANHAS

AÇÃO 3AÇÃO 1 AÇÃO 2

Criação da Unidade 
de Demonstração de Marketing

UNIDADE DEMONSTRADORA
DE MARKETING PARA

OS AZEITES DE MONTANHA

Apresentação da redefinição 
da estratégia de marketing para 

os Azeite de Montanha

Definição da política de gestão
de produto e marca para 

o Azeite de Montanha

Iniciativas de interação 
e disseminação

ESTRATÉGIAS SOFISTICADAS 
DE PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO

E POSICIONAMENTO
DOS “AZEITES DE MONTANHA”

Transmissão de boas 
práticas de comunicação

GESTÃO, MONITORIZAÇÃO
E AVALIAÇÃO DO PROJETO

Criação do website do projecto, 
vídeos, manuais de boas práticas e o 
livro de apresentação de resultados, 

que ficarão disponíveis online

AÇÃO 4 AÇÃO 5 AÇÃO 6

ESQUEMA 
METODOLÓGICO
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Esta ação prevê dar a conhecer aos 
agentes da fileira um conjunto de 
boas práticas, de forma a perceberem 
as atuais tendências e inovações 
tecnológicas relativamente às 
técnicas de poda, mobilização do 
solo, práticas culturais e proteção 
fitossanitária. O conjunto de boas 
práticas com usufruto de tecnologia 
avançada será transmitido tanto em 
contexto teórico (sala – conferências 
e palestras) como teórico-prático 
(ações de demonstração em campo). 

A ação 1 contemplará também a 
aproximação e o estabelecimento 
de relações mais coesas entre 
os produtores e as unidades 
de transformação (os lagares), 
pretendendo uma melhoria 
contínua da qualidade dos “Azeites 
de Montanha” e dos processos 
e métodos utilizados na sua 
transformação, reforçando o seu 
posicionamento na cadeia de valor e 
evidenciando a diferenciação como 
um dos principais fatores críticos de 
competitividade da fileira. 

A execução desta ação ficará a cargo 
do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB). 

OBJETIVOS: 

 > Estimular a competitividade do 
setor através dos resultados de 
Investigação e Desenvolvimento 
(I&D) produzidos pelos sistemas 
de inovação e investigação dos 
promotores;

 > Transmitir exemplos de boas 
práticas passíveis de serem 
replicadas na fileira dos “Azeites de 
Montanha”; 

 > Valorização, no tecido empresarial, 
de um conjunto de fatores críticos de 
sucesso de promoção da inovação 
e competitividade da fileira dos 
“Azeites de Montanha”; 

 > Incrementar a adoção de 
métodos e técnicas inovadoras, que 
resultem no desenvolvimento de 
produtos e serviços de elevado valor 
acrescentado; 

 > Reforçar o posicionamento, na 
cadeia de valor, do tecido empresarial 
da fileira dos “Azeites de Montanha”, 
desde o produtor ao industrial de 
transformação.

Ação 1: Promoção da Introdução/Transferência de 
Novas Tecnologias e Técnicas Inovadoras Aplicáveis 
no Processo Produtivo dos Azeites de Montanha 
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ATIVIDADES: 
A ação 1 é materializada através das 
seguintes atividades: 

Atividade 1 – Sessões de 

demonstração de técnicas 

inovadoras e de tecnologia 

avançada no processo 

produtivo (em sala) 
A atividade 1 contempla a realização 
de: 
 > duas conferências, destinadas a 
introduzir os ideais e os objetivos 
do projeto no seio dos agentes 
económicos da fileira dos “Azeites de 
Montanha”, de modo a evidenciar a 
importância do conhecimento científico 
e tecnológico no desenvolvimento do 
setor;  
 > quatro palestras técnicas, com 
temáticas de cariz inovador e uso 
recorrente de tecnologia avançada no 
processo produtivo (poda, mobilização 
do solo, práticas culturais e proteção 
fitossanitária).  

As conferências e as palestras técnicas 
são consideradas fundamentais para 
estimular a competitividade do tecido 
empresarial, de modo a transmitir 
aos seus agentes um conjunto de 
boas práticas (recorrentes ao uso de 
tecnologia avançada) passíveis de ser 
replicadas na fileira dos “Azeites de 
Montanha”. 

E ainda a produção de: 
 > vídeos demonstrativos e 
promocionais das boas práticas; 
 > dossiers com métodos e técnicas 
inovadoras aplicáveis ao processo 
produtivo; 
 > conteúdos fotográficos e multimédia 
para publicação no website do projeto; 
 > manual de “Boas práticas culturais 
de produção para os “Azeites de 
Montanha””.

Atividade 2 – Sessões de 

demonstração em campo 
A atividade 2 encontra-se fortemente 
relacionada com a atividade 1. 
Compreende: 
 > a dinamização de 10 sessões de 
informação e esclarecimento de 
conteúdos teóricos adquiridos nas 
conferências e palestras no contexto 
prático, recorrendo a explorações 
olivícolas pertencentes aos agentes 
empresariais intervenientes na 
ação 1. De forma a proporcionar a 
transferência de conhecimento de uma 
forma mais equitativa, distribuíram-se 
as 10 sessões de demonstração em 
campo em diferentes concelhos da 
CIMBSE; 
 > a produção e desenvolvimento de 
conteúdos fotográficos e multimédia 
para publicação no website do projeto.

Atividade 3 – Ações 

demonstrativas de boas práticas 

no lagar 
A atividade 3 visa a realização de 
duas ações demonstrativas para 
introdução de boas práticas aplicáveis 
à produção dos “Azeites de Montanha” 
nos lagares. Desta forma, estreita-se 
a relação dos produtores com estes, 
permitindo atingir fatores críticos 
de competitividade que permitam 
diferenciar os seus produtos através 
da qualidade e da segurança alimentar. 
Abordarão a produção do azeite deste 
a maturação, colheita, transporte e 
condições de laboração no lagar. Serão 
demonstrados métodos rápidos de 
análise e controlo da qualidade do 
azeite. 

Visa a produção e desenvolvimento de: 
 > conteúdos de fotografia e 
multimédia;  
 > manual “Boas práticas no lagar – 
qualidade do produto e segurança”.



A ação 2 visa estimular o tecido 
empresarial para o uso de 
equipamentos inovadores e de cariz 
tecnológico avançado na avaliação 
e monitorização das explorações 
olivícolas.

A utilização destes equipamentos 
torna-se uma vantagem competitiva 
na medida em que permite avaliar 
ou monitorizar as condições na 
exploração, e realizar uma melhor 
gestão da utilização dos fatores de 
produção (fertilizantes, produtos 
fitofarmacêuticos, água, entre 
outros), o que se poderá refletir, 
por exemplo, numa diminuição dos 
custos de produção, ou no aumento 
da produtividade.

Nesta ação, estimular-se-á a 
utilização de veículos aéreos não 
tripulados (VANT), vulgarmente 
designados de drones, na gestão do 
olival, que permitem a elaboração 
de cartas de índices de vegetação, 
nomeadamente, o NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index ou 
Índice de Vegetação por Diferença 
Normalizada). Estas cartas poderão 
sustentar, no curto e médio prazo, 
a reformulação e implementação de 
estratégias transitáveis ao tecido 
empresarial da fileira dos “Azeites 
de Montanha”, contribuindo para 
a diferenciação da produção e, 
consequentemente, para a melhoria 
da competitividade no setor. 

A concretização da presente 
ação ficará a cargo do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco (IPCB).

OBJETIVOS: 

 > Sensibilizar e informar os agentes 
económicos no uso de equipamento 
de tecnologia avançada na gestão 
dos seus olivais; 

 > Transmitir exemplos de boas 
práticas e casos de sucesso da 
utilização de tecnologia no setor 
olivícola, passíveis de serem 
replicadas na fileira dos “Azeites de 
Montanha”; 

 > Induzir o uso de tecnologia 
avançada associado a fatores como 
redução de custos de produção, 
aumento de produtividade e redução 
do impacto ambiental da olivicultura; 

 > Revitalizar e atualizar os traços 
caraterizadores da fileira dos “Azeites 
de Montanha” e a sua evolução, 
resultantes da elaboração das cartas 
de índices de vegetação.

AÇÃO 2: PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

TECNOLÓGICOS DE SUPORTE À MONITORIZAÇÃO E GESTÃO 

INTEGRADA NO OLIVAL (TIG) 
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ATIVIDADES:
A ação 2 é concretizada através das 
seguintes atividades: 

Atividade 1 – Ações 

demonstrativas para 

incremento do uso de 

tecnologia avançada 
Nesta atividade, pretende-se: 

 > realizar quatro ações 
demonstrativas em olivais, com o 
objetivo de transmitir as caraterísticas 
e vantagens da utilização de 
equipamentos de tecnologia 
avançada, mais especificamente, 
drones, na gestão olivícola; 
 > produzir um vídeo infográfico que 
apoie a utilização das Tecnologias 
de Informação Geográfica (TIG) na 
gestão do olival; 
 > produzir o manual de boas práticas 
“Gestão e monitorização do olival 
suportados na caraterização da 
variabilidade espacial do olival”.

 

Atividade 2 – Produção de 

cartas de índices de vegetação 

– NDVI 
Nesta atividade, pretende-se elaborar 
cartas de índices de vegetação 
de olivais selecionados. Com esse 
propósito, olivais selecionados serão 
sobrevoados por Veículos Aéreos Não 
Tripulados (VANT) para se obterem 
imagens aéreas de alta resolução. A 
elaboração das cartas de índices de 
vegetação, nomeadamente, do NDVI 
(Normalized Difference Vegetation 
Index ou Índice de Vegetação por 
Diferença Normalizada), permitirão 
identificar as zonas de gestão 
diferenciada, zonas de maior ou 
menor incidência de pragas e doenças 
nas oliveiras e zonas-referência de 
elevada e diminuta qualidade de 
azeitona/azeite. 19
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A ação 3 consiste na identificação 
das propriedades organoléticas 
e nutricionais dos “Azeites de 
Montanha”, mais especificamente, na 
identificação das suas caraterísticas 
físico-químicas e sensoriais. Após a 
recolha de uma amostra substancial 
dos azeites da região, sejam mono 
ou multivarietais, pretende-se 
determinar e analisar as caraterísticas 
físico-químicas e sensoriais dos 
“Azeites de Montanha”, sendo 
transmitidos os resultados aos 
agentes económicos da fileira. A 
estes, evidenciar-se-á o contributo 
das boas práticas na melhoria 
da produtividade e qualidade do 
azeite, bem como a importância 
da qualidade no posicionamento 
na cadeia de valor e na valorização 
económica dos “Azeites de 
Montanha”.

A realização da ação 3 ficará a cargo 
do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB).

OBJETIVOS: 

 > Determinar e analisar as 
caraterísticas organoléticas e físico-
químicas dos “Azeites de Montanha”; 

 > Transmitir os resultados aos 
agentes económicos da fileira dos 
“Azeites de Montanha”; 

 > Evidenciar, no seio do tecido 
empresarial, o contributo das boas 
práticas aplicadas ao processo 
produtivo, processo produtivo, 
possuidoras de conhecimento 
científico e tecnológico para 
a  melhoria da produtividade e 
qualidade do azeite; 

 > Fomentar, junto dos agentes 
económicos, a importância do fator 
“qualidade” no seu posicionamento 
na cadeia de valor, e na valorização 
económica dos “Azeites de 
Montanha”. 

AÇÃO 3: IDENTIFICAÇÃO DAS CARATERÍSTICAS 

ORGANOLÉTICAS E NUTRICIONAIS DOS 

AZEITES DE MONTANHA 

20
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ATIVIDADES: 
Esta ação propõe as seguintes 
atividades:

Atividade 1 – Identificação das 

caraterísticas físico-químicas 

e sensoriais dos Azeites de 

Montanha 
A atividade 1 prevê:

 > a realização de análises para 
identificação e tratamento das 
caraterísticas físico-químicas e 
sensoriais dos “Azeites de Montanha”. 
Estas consistirão na avaliação dos 
critérios de qualidade dos “Azeites de 
Montanha”; 
 > o desenvolvimento de uma folha 
de perfil sensorial específica para 
“Azeites de Montanha”; 
 > a organização de duas provas 
orientadas para apresentar as 
caraterísticas organoléticas dos 
“Azeites de Montanha”, em contexto 
de harmonização do azeite com a  
alimentação.

Atividade 2 – Ações de 

apresentação dos resultados 

das caraterísticas físico-

-químicas dos Azeites de 

Montanha 
Após a obtenção dos resultados 
da caraterização físico-química e 
sensorial e dos atributos facultados 
pelo painel de provadores 
especializados, serão transmitidos 
os resultados destes ao tecido 
empresarial da fileira dos “Azeites de 
Montanha”, através da organização de 
sessões públicas. 

Desta forma, a atividade 2 
proporcionará:

 > duas sessões de apresentação dos 
resultados; 
 > conteúdos fotográficos e 
multimédia, a serem publicados 
no website do projeto, e no livro 
“Apresentação dos resultados                                                              
do Projeto” (Ação 6). 

21
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AÇÃO 4: UNIDADE DEMONSTRADORA DE MARKETING 

PARA OS AZEITES DE MONTANHA 

Pretende-se demonstrar como uma 
definição estratégica de marketing 
impulsiona a competitividade 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 diferentes decisões 
de marketing e analisar as suas 
consequências, possíveis de prever, 
dentro do contexto definido como 
a realidade do mercado nacional e 
internacional.

Em suma, a ação 4 permitirá 
identificar as melhores estratégias 
para a valorização e competitividade 
dos “Azeites de Montanha”, bem 
como estabelecer referenciais 
de excelência ao nível nacional e 
internacional. 

A concretização da ação 4 ficará 
a cargo do Instituto Politécnico da 
Guarda (IPG). 

OBJETIVOS: 
 > Definição de uma estratégia 
de marketing para os “Azeites de 
Montanha”; 

 > Potenciar a estratégia definida 
com a utilização de uma unidade 
tecnológica de demonstração de 
marketing, na definição de uma 
marca; 

 > Transferência de estratégias 
eficientes de promoção do produto 
para o tecido empresarial da fileira 
dos “Azeites de Montanha”; 

 > Levantamento de novas ideias de 
promoção e divulgação de produtos 
com elevada qualidade intrínseca.  
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ATIVIDADES: 
A ação 4 é executada através das 
seguintes atividades: 

Atividade 1 – Apresentação da 

redefinição da estratégia de 

marketing para os Azeites de 

Montanha 
A atividade 1 contempla:

 > o desenvolvimento e definição 
da estratégia de marketing para 
os “Azeites de Montanha” de 
acordo com as suas caraterísticas 
diferenciadoras e adaptação ao 
mercado de consumo de azeite. 
Esta estratégia apresentar-se-á 
como um plano que irá incluir uma 
análise exaustiva do produto (forças, 
fraquezas, ameaças e oportunidades), 
mercado, setor e região. Também 
mencionará os objetivos estratégicos 
e a identificação dos eixos estruturais 
do plano, descrevendo as atividades 
pertinentes em cada ação e o 
“público-alvo atingir”;                                                
 > um cronograma orçamental e 
temporal para a implementação da 
estratégia definida. 

Atividade 2 - Criação da 

Unidade de Demonstração de 

Marketing
A atividade 2 prevê a criação de 
uma unidade de demonstração 
de marketing através do 
desenvolvimento de software a 
instalar num simulador tecnológico, 
que permitirá analisar e tirar 
conclusões sobre o processo de 
divulgação e promoção do produto, 
assim como a definição de um 
business plan do produto. 

Atividade 3 - Definição da 

política de gestão de produto 

e marca para os Azeites de 

Montanha 
Na atividade 3, pretende-se:

 > a análise de toda a informação 
recolhida e dos dados constituídos 
com a criação da unidade de 
demonstração de marketing; 
 > estruturar e definir uma política de 
gestão de produto; 
 > definição de uma marca forte e 
única para os “Azeites de Montanha”, 
e respetivo registo.



Na sequência da ação anterior, e 
em seu complemento, a definição 
de mecanismos de comunicação 
dinâmicos e que fortaleçam a 
marca “Azeites de Montanha” são 
fundamentais pela importância da 
adequada transmissão da qualidade 
e das caraterísticas organoléticas 
e nutricionais desta marca. Deste 
modo, será possível demonstrar aos 
empresários que os mecanismos 
de comunicação e divulgação 
fortalecem, promovem e valorizam a 
presença do produto no mercado.

Esta ação será regida pelo Instituto 
Politécnico da Guarda (IPG), em 
parceria com o Instituto Politécnico 
de Castelo Branco (IPCB). 

OBJETIVOS: 
 > Criação de mecanismos de 
comunicação dinâmicos e que 
fortaleçam a identidade da marca 
“Azeites de Montanha”; 

 > Transmitir, através da 
comunicação, a qualidade e 
as propriedades organoléticas 
e nutricionais dos “Azeites de 
Montanha”; 

 > Demonstrar, aos produtores, 
os mecanismos de comunicação 
que fortalecem e valorizam a sua 
presença no mercado; 

 > Incrementar a adoção de 
comportamentos inovadores 
nos produtores, que resultem no 
reconhecimento da marca “Azeites 
de Montanha”. 

AÇÃO 5: ESTRATÉGIAS SOFISTICADAS DE PROMOÇÃO, 

DIVULGAÇÃO E POSICIONAMENTO DOS “AZEITES DE 

MONTANHA” 
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ATIVIDADES: 
A ação 5 é materializada através das 
seguintes atividades: 

Atividade 1 – Transmissão de 

boas práticas de comunicação 
Na atividade 1 está previsto:

 > o desenvolvimento da 
personalidade da marca face a 
cenários de futuro e ao mercado, o 
estudo de posicionamento gráfico e 
design gráfico da marca “Azeites de 
Montanha”;  
 > a promoção de Focus Group 
e testes de compreensão, para 
assegurar a perceção e compreensão 
dos agentes da fileira na utilização do 
sistema de identidade, brand book e 
kit de normas gráficas; 
 > a produção de 2 vídeos técnicos 
de divulgação da marca junto dos 
produtores; 
 > a produção do manual de boas 
práticas “Gestão e utilização da marca 
“Azeites de Montanha””.

Atividade 2 – Iniciativas de 

interação e disseminação 
A atividade 2 prevê:

 > a realização de 4 iniciativas de 
interação destinadas à sensibilização 
e informação para a comunicação 
e promoção da marca “Azeites de 
Montanha”; 
 > a recolha de vídeo e fotografia das 
sessões para divulgação futura. 
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A ação 6 contempla a monitorização 
contínua da implementação do 
projeto. 

ATIVIDADES: 
Acompanhamento e monitorização 
do projeto, através de elaboração 
de relatórios de acompanhamento 
do projeto, realização de relatório 
de avaliação final e respetiva 
comunicação na sessão pública de 
encerramento. 

Na ação 6, os resultados obtidos, 
juntamente com os das ações 
anteriores, culminarão:

 > na produção do livro 
“Apresentação dos resultados do 
projeto”; 
 > na criação do website do projeto, 
onde serão inseridos os vídeos 
produzidos, os manuais, o livro de 
apresentação dos resultados, entre 
outros, e que ficarão disponíveis 
online.

AÇÃO 6: GESTÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DO PROJETO  
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Este projeto contribuirá para o 
posicionamento estratégico 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, associando-se 
ao simbolismo ligado à envolvente 
da Serra da Estrela, em consonância 
com as tendências de crescente 
valorização da origem, da tradição, 
da autenticidade e diferenciação dos 
produtos. 
Desta forma, vem responder a lacunas 

do mercado que necessitam de uma 
efetiva solução para impulsionar a 
fileira dos “Azeites de Montanha” 
para níveis mais elevados de 
produtividade e competitividade. Tal 
permitirá uma maior valorização dos 
produtos da fileira, possibilitando 
o desenvolvimento de bens e 
serviços altamente transacionáveis 
e, consequentemente, a fileira 
posicionar-se-á distintamente em 
relação aos seus concorrentes, 
permitindo gerar maior riqueza e 
emprego para o território.
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