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Caracterização da Fileira do Medronho no Alto e Baixo-
Alentejo e Costa Sudoeste 
 
 Produção maioritáriamente florestal -  pouco investimento em produções organizadas de pomar, resulta em: 

• Custos de apanha muito elevados; 

• Limita as opções do destino da apanha; 

• Produção quase exclusivamente dedicada à transformação fruto para Aguardente de Medronho 

 

 Baixo nível de qualificação dos agentes tradicionais da fileira: 

• Maior resistencia à adopção de novas práticas e técnicas agricolas; 

• Fraca capacidade e motivação para a inovação.  

 

 Fileira tem ganho bastante notoriedade nos ultimos anos e consegue atrair novos investimentos para a região: 

• Novos agentes com um grau de educação academica superior; 

• Projectos de maior dimensão; 

• Objectivos da produção focados no comercio do fruto em fresco ou para outras industrias alimentares. 

 

 A nível nacional o fruto tem suscitado bastante interesse entre várias instituições de Ensino de referencia, criando e disponibilizando 
literatura relevante para a modernização do sector.  



Inov@fileiras:  

Desafios e Resultados 



 

A Arbutus criou 2 inquéritos para o levantamento dos dados da fileira do 

medronho: 

 

1.Um inquérito geral; 

 

2.Um inquérito para os destiladores. 

 

Resultados: 
 

• Fraca adesão dos participantes na resposta aos questionários (33 inquéritos);  

• Participação dos inquiridos concentrada  na região do Alentejo (70%); 

• Resultados pouco representativos da fileira a nível nacional -  Contudo uma 

indicação relevante da fileira na região.  

 

1. Levantamento de informação sobre a fileira do medronho 



 

 Ferramenta da maior importância e impacte na disseminação de 

informação e animação de rede  
 

 Reúne entre outros: 
 

•  Artigos científicos; 

•  Artigos de imprensa; 

•  Trabalhos de investigação; 

•  Mapa de produtores; 

•  Instituições parceiras; 

•  Agenda de eventos.  
 

 Plataforma tem gerado interesse e várias visitas no site e vários 

contactos de norte a sul do País  

2. PLATAFORMA EMED – Empreender na fileira do Medronho  

www. emed.pt 

  



3. Animação da rede a nível nacional, através de sessões e 

workshops 

 5 eventos Inov@sfileiras: 

 

1. “Novos Caminhos para a Aguardente de Medronho”, Sabóia, 

Odemira; 

2. “Novos caminhos para a fileira do medronho: A micorrização como 

estratégia de valorização da cultura”, São Barnabé, Almodôvar; 

3. “Novos caminhos para a fileira do medronho: Aplicações 

alimentares do medronho: conservação, processamento e 

transformação”, Beja; 

4. “Sobreiro, medronheiro e cogumelos: pistas para a otimização e 

multifuncionalidade do montado”, Coruche, Santarém; 

5. “Instalação e desenvolvimento de um pomar de medronheiro”,  

        Sabóia, Odemira.  

 
 

 
 
 



Impacto do projeto 

Inov@fileiras 



 Pareceria com a ESAC  

• Implementados campos experimentais na região;  

• Recolha de material vegetal com vista ao estudo científico das 

características morfológicas das plantas da região.  
 

 Realização de encontros entre diferentes associações  de produtores 

de medronho;  
 

 Maior notoriedade para a região como centro importante na 

produção e transformação de Medronho;   
 

 Outras parcerias criadas para escoamento de produto e 

internacionalização.  

 

 

 

1. Parcerias 



 Os impactos mais significativos do projeto sobre os produtores: 

 

• Criação de ofertas formativas e de capacitação  

 

• Algumas conquistas na adoção de boas praticas de produção 

(agrícola) e fabrico de aguardente de medronho  

 

• Atração de novos investidores na fileira, tornando-a mais dinâmica 

e modernizada 

 

2. Produtores  



Obrigado pela 

atenção!  


