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Âmbito de Intervenção
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O projeto Inov@sFileiras tem como âmbito de intervenção, a 

observação de fileiras emergentes e inovadoras:

Figo da índia (para fruto ou forragem), 

Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares 

(de recolha silvestre ou de produção), 

Medronho (em produção florestal ou em pomar), 

Cogumelos (silvestres ou produzidos). 
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Estas novas fileiras tiveram como base de sustentação, processo 

PROVERE “Valorização dos Recursos Silvestres do Alentejo”, 

processo liderado pelo Município de Almodôvar, cuja primeira fase 

decorreu entre 2009 e 2013 e a segunda teve inicio em 2016 ;

e o projeto 

EPAM – Empreender na Fileira das Plantas Aromáticas e 

Medicinais,

liderado pela ADCMoura e desenvolvido ao abrigo do 

Programa da Rede Rural Nacional entre 2011 e 2015. 



PARCERIA
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 Município de Almodôvar (MA) 

 Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da India (CGFI)

 Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-alimentar do Alentejo

(CEBAL) 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL) 

 ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no 

Sudoeste Alentejano, CRL.

 Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura 

(ADCMoura)

 ARBUTUS – Associação para a Promoção do Medronho



Objetivos do Projeto
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 Promover o conhecimento atualizado sobre as novas fileiras

emergentes (Figo da Índia, Plantas Aromáticas e Medicinais, 

Medronho, Cogumelos e), bem como das necessidades de inovação 

das mesmas; 

 Capitalizar informação e resultados de projetos promovidos ao 

Abrigo do processo PROVERE, do projeto EPAM e de outros projetos 

inovadores associados às novas fileiras;

 Transferir conhecimentos técnicos ao setor, desde a produção

(agrícola ou florestal) destas novas fileiras 

até à valorização agroindustrial;
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 Assegurar o desenvolvimento e animação de Redes Temáticas

para cada uma das fileiras envolvidas; 

 Promover a incorporação dos aspetos inovadores de sucesso 

ao nível dos produtores e transformadores destas fileiras;

 Observação das fileiras  - funcionando como plataforma de 

levantamento e disseminação de informação e de animação de rede, 

com destaque para os aspetos de inovação por elas desenvolvidos. 

 Promoção das fileiras enquanto cadeias de valor - desde 

a sua produção até à sua valorização agroindustrial.
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 Organização da comercialização - numa perspetiva de 

desenvolvimento rural, uma vez que se pretende disseminar e 

valorizar opções de diversificação agrícola e florestal do espaço rural.

O projeto pretende assim, ser uma 

ferramenta de transferência de conhecimento entre agentes 

rurais



Resultados a atingir/ atividades
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 4 Bases de Dados de fileira com informação referente a áreas de 

produção,capacidade produtiva, nº de produtores instalados, modo 

de produção, meios de financiamento, fatores de inovação, 

investigação realizada; 

 3 Plataformas setoriais 18 workshops;

 18 Encontros de Produtores;

 1 Ficha de resultados do projeto;

 4 Fichas de Boas Práticas de Inovação;

 2 Seminários de âmbito Nacional



Resultados a atingir/ atividades
da Confraria 
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Levantamento de informação detalhada da FI

 Elaboração de fichas de boas práticas de inovação no setor 

do Figo e da FI

 Ficha técnica com resultados do levantamento de informação

 Construção e animação da plataforma Figueira da Índia

 Organização e animação de workshops e promover encontros 

de produtores

 Participação nos 2 seminários a realizar a nível nacional,

sendo o 1º a cargo da DRAPAL e o 2º da responsabilidade 

do Município de Almodôvar. 



Ponto de situação do projeto
Confraria 
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 Levantamento de informação – inquéritos 

 Visitas a produtores 

 1 Workshop – Serpa

 2 Encontro de produtores – Serpa

 Plataforma – em construção

 1º Seminário nacional 

113

26

4 ago

4 ago; 27 out

>50%

29 nov
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