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BREVE DESCRIÇÃO
O projecto visa capacitar a exploração agrícola com recursos actualmente
inexistentes mas que são fundamentais para o sucesso da produtividade
projectada, por forma a permitir a comercialização em fresco da produção, pois é
desta forma que a rentabilidade é mais profícua, surgindo o mercado da
transformação como uma alternativa e opção de escoamento para o produto
considerado não conforme para o mercado de frescos. Para tal e neste âmbito, o
promotor realizou investimentos e adquiriu equipamentos essenciais à
actividade, tais como: Execução do furo, base para reservatório e reservatório de
água (para enfrentar períodos de escassez de água), sistema de bombagem do
furo para o reservatório, Equipamento de rega - Gota-a-gota, Módulo de wc
lacado, extintor e caixa de primeiros socorros, armário para fitofármacos,
motoserra, aspirador e lavadora entre outras alfaias e ferramentas agrícolas.

OBJECTIVOS
•melhorar a rapidez e eficácia dos trabalhos de manutenção e colheita da cultura
[a colheita é realizada manualmente, devido à sensibilidade deste frutos para
garantir a qualidade exigida no mercado fresco];
•melhorar as condições de trabalho em termos de espaço e equipamentos, que
permitam aos trabalhadores ter condições básicas de higiene e ao beneficiário
gerir a exploração de forma eficiente e profissional;
•implementar normas que garantam o cumprimento de requisitos de higiene e
segurança alimentar no trabalho e boas práticas agrícolas.
[É identificado o interesse do mercado europeu no mirtilo, concretamente, a
Alemanha, a França, o Reino Unido e a Holanda, pelo aumento da percepção do
consumidor nos benefícios para a saúde, associados ao consumo dos pequenos
frutos, sendo este mercado o destinatário da totalidade da produção nacional. O
beneficiário dispõe de uma base de dados de contactos de intermediários que
canalizarão a produção para o mercado do norte da Europa]

