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A União Europeia apoia pessoas e ideias para  
promover o crescimento na Europa
A União Europeia (UE) é um espaço de 
oportunidades e de benefícios que marcam 
a diferença em cada região. A sua principal 
prioridade é a promoção do crescimento, do 
emprego e do bem-estar. Ao investir em pessoas 
e em ideias, a UE cria condições favoráveis para 
o desenvolvimento e para a modernização 
dos países. Ao apoiar o espírito pioneiro e 
empreendedor dos europeus, a UE incentiva os 
cidadãos a explorar projetos inovadores.  

Os europeus já criaram ideias para melhorar a 
educação, modernizar os cuidados de saúde 
ou tornar as infraestruturas mais eficientes. 
Em resposta, a UE forneceu os meios para 
estas ideias serem postas em prática. E mesmo 
quando projetos de valor se debateram com a 
relutância de outros investidores, a UE interveio 
para garantir o seu financiamento.

O investimento europeu oferece às empresas 
a possibilidade de se reinventarem. Foi o que 
aconteceu com uma empresa da região de 
Coimbra que, com a ajuda de fundos da UE, 
transformou a crise financeira de 2008 numa 
oportunidade de reestruturação e inovação. 
Trata-se de uma empresa de pavimentos e 
revestimentos para construção e decoração, 
que utilizou o financiamento europeu 
para modernizar equipamentos e renovar 
infraestruturas. Atualmente, a empresa  
exporta 65 % da produção para 60 países dos 
cinco continentes.

Mas o apoio da UE aos seus cidadãos não 

se resume a investimento financeiro; inclui 
também acompanhamento. Especialistas de 
diferentes áreas procuram, juntamente com 
os beneficiários, garantir que os projetos 
acrescentam real valor às comunidades. 
Os resultados são visíveis: há mais partilha 
de conhecimento e criaram-se centros de 
investigação, edifícios ecológicos ou soluções 
de mobilidade inteligentes. Todos contribuem 
para um futuro mais sustentável nas cidades e 
regiões da Europa.

Produzir amêndoas ou vinho, desenvolver 
cosméticos à base de ingredientes tradicionais, 
conceber tecnologia para setores tão 
avançados como o aeronáutico, construir uma 
nova faculdade ou combater a desertificação 
– estes são exemplos de projetos financiados 
pela UE e que marcam a diferença.

Nesta brochura, contamos algumas destas 
histórias. Mas se olhar para a sua comunidade, 
verá que por detrás do investimento europeu 
existem outras por descobrir.
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Empresa familiar 
de cerâmicas 
moderniza-se 
para ultrapassar 
a crise

DOMINÓ CONDEIXA-A-NOVA
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A Dominó, Indústrias Cerâmicas, aproveitou 
a crise financeira de 2008 para se reinventar e 
inovar. Com a ajuda de fundos comunitários, 
inverteu o ciclo mais cedo do que a média 
nacional. Com um cariz fortemente exportador, 
esta empresa exporta 65 % da sua produção para 
cerca de 60 países, devendo faturar em 2017 cerca 
de 16 milhões de euros.

A Dominó, Indústrias Cerâmicas, sediada em 
Condeixa-a-Nova, é o exemplo de uma empresa 
exportadora que através dos apoios da União 
Europeia (UE) conseguiu recuperar uma 
indústria tradicional e tornar-se competitiva no 
mercado da Europa ocidental.

“A empresa sempre recorreu a fundos 
comunitários para se tornar mais competitiva, 
o que lhe permitiu operar num mercado tão 
exigente como o europeu, onde os melhores 
do mundo da cerâmica se encontram em 
força”, sublinha o Presidente do Conselho de 
Administração da Dominó, João José Xavier. 

Com três naves fabris, a empresa familiar de 
produção de pavimentos e revestimentos 

transformou a crise financeira de 2008 – que 
afetou o mercado imobiliário com fortes 
consequências para a atividade da Dominó 
– numa oportunidade de reestruturação e 
inovação. “De 2009 a 2013, a cerâmica retraiu 
bastante o seu volume de negócios mas 
aproveitou esse tempo para se reestruturar ao 
nível industrial”, sublinha João José Xavier, que 
sucedeu ao pai na administração da empresa, 
criada em 1988.

Sem baixar salários ou despedir funcionários, 
investiu cerca de oito milhões de euros na 
modernização da unidade de produção de 
pavimentos, a mais antiga da fábrica, com uma 
comparticipação de 4,4 milhões de euros da UE.

A mudança de estratégia permitiu à empresa 
reagir e inverter o ciclo mais cedo do que a 
média nacional e começou a ter resultados 
positivos a partir de 2015. “Acredito que a 
crise foi uma oportunidade para a Dominó, 
desafiando-nos a reestruturar e, de algum 
modo, a reinventar a nossa oferta”, realça João 
José Xavier.

A nova estratégia comercial visou garantir 
a presença nos mercados prioritários da 
Europa ocidental mas também nos Países de 
Língua Oficial Portuguesa, nos Estados Unidos 
da América e em alguns mercados árabes 
e da Europa de Leste. De cariz fortemente 
exportador, a Dominó, uma empresa média 

de capitais portugueses, exporta 65 % da sua 
produção para cerca de 60 países dos cinco 
continentes.

Com cerca de 200 trabalhadores, faturou 
15 milhões de euros em 2016 e, em 2017, 
espera aumentar o volume de faturação para 
16 milhões, na sequência do crescimento da 
produção e da venda de produtos mais caros.

Em termos industriais, o responsável da 
Dominó diz que ainda falta modernizar duas 
unidades: a de fabrico de azulejos e a de 
mosaicos. Tratam-se de investimentos que 
deverão ser realizados dentro de dois a três 
anos, também com recurso a financiamento 
europeu.
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A alta 
tecnologia 
ao serviço do 
diagnóstico 
médico
Na vanguarda do diagnóstico médico, a 
Biosurfit tem conseguido reduzir o tempo de 
espera necessário para obter os resultados das 
análises ao sangue, através de alta tecnologia, 
assegurando elevada performance e fiabilidade 
dos testes só com recurso a uma gota de sangue. 
Com o apoio financeiro da União Europeia, a 
empresa portuguesa pretende ter presença a nível 
mundial para poder melhorar a qualidade de vida 
das pessoas.

A empresa portuguesa Biosurfit está a 
revolucionar a forma de fazer análises ao 
sangue, através de alta tecnologia que permite 
um diagnóstico médico em cinco minutos, 
utilizando apenas uma gota de sangue.

Fundada em 2006, a empresa surgiu após uma 
ida ao médico, em que foi necessário esperar 
dois dias pelo resultado de uma análise ao 
sangue. Doutorado em Física, João Fonseca 
decidiu dar resposta ao problema do tempo de 
espera, aventurando-se na área do diagnóstico 
médico a partir de uma investigação da 
Universidade de Lisboa.

Após vários anos de estudo, a Biosurfit criou 
uma pequena máquina de diagnóstico 

registada como Spinit, em que é possível 
utilizar “diferentes consumíveis descartáveis, 
que têm a forma de um disco, onde é colocada 
uma gota de sangue e é dado o resultado 
em cinco minutos ou até menos”, explica o 
investigador, referindo que funciona para 
diferentes situações clínicas.

Com sede em Lisboa, a empresa começou 
com uma equipa de seis colaboradores e hoje 
emprega 125 pessoas. Ao longo dos 11 anos 
de existência, houve um investimento total 
superior a 36 milhões de euros, em que “foi 
essencial o apoio da União Europeia”, afirma o 
fundador João Fonseca.

O financiamento europeu contribuiu para a 
criação de empregos altamente qualificados 
e para a implementação de atividades de 
investigação e desenvolvimento com vista à 
melhoria dos cuidados de saúde e da qualidade 
de vida dos pacientes.

A comercialização da máquina de diagnóstico 
médico Spinit arrancou em 2015, com o preço a 
rondar os dois mil euros, tendo como principal 
mercado os Países Baixos, seguindo-se a Suíça, 
a Áustria e o Reino Unido. Até ao momento, 
contabilizam-se 650 máquinas vendidas.

“Temos tido uma recetividade muito boa. 
Temos a perceção que resolvemos um 
problema concreto das pessoas. Estamos a tirar 

muito pouco sangue e a conseguir dar uma 
análise que numa situação normal requeria dor, 
tempo e muitos recursos”, refere o responsável 
da empresa.

Em relação a planos para o futuro, a Biosurfit 
ambiciona tornar-se uma empresa global e 
atingir nos próximos três anos a fasquia dos 15 
mil equipamentos vendidos.

 

LISBOABIOSURFIT



CRITICAL MATERIALS GUIMARÃES

9

Tecnológica  
de Guimarães 
faz diagnóstico 
precoce a 
estruturas 
e materiais 
da indústria 
aeronáutica e 
na Defesa
De aerogeradores a aviões, nada escapa ao 
olho de lince da Critical Materials, com sede em 
Guimarães. A empresa deteta anomalias em 
materiais e estruturas de equipamentos de setores 
como a aeronáutica ou a Defesa. 

Fazer um diagnóstico precoce dos problemas 
que afetam materiais e estruturas de 
aeronaves ou turbinas eólicas, para permitir 
um ataque atempado a possíveis ‘doenças’, 
é o nicho de negócio da tecnológica Critical 
Materials, fundada por dois investigadores da 
Universidade do Minho.

“Desenvolvemos tecnologia que permite 
acompanhar o estado das estruturas e dos 
materiais, como, por exemplo, aerogeradores, 
através de um conjunto de sensores que 
estão sempre a olhar para eles e a debitar 
informação”, explica Gustavo Rodrigues Dias, 
CEO da Critical Materials. 

O objetivo é prevenir problemas críticos, ao 

detetar-se as anomalias logo à nascença para 
evitar que estas alastrem. “As empresas só 
têm a ganhar com uma deteção atempada 
dos problemas que afetam os seus produtos”, 
sublinha Gustavo Rodrigues Dias.

Acrescenta, por isso, que este é um nicho de 
mercado “com pernas para andar e com grande 
potencial de crescimento”.

Com sede em Guimarães, a Critical Materials foi 
fundada em 2009 por Gustavo Rodrigues Dias 
e Júlio Viana, professores do Departamento de 
Engenharia de Polímeros da Universidade do 
Minho.

Conta atualmente com 25 colaboradores, 85 % 
dos quais são engenheiros – mecânicos, de 
materiais e de software –, e também físicos e 
matemáticos.

Em 2016, faturou 1,5 milhões de euros, 
registando, desde 2012, um crescimento de 
10 % ao ano. Espanha e Médio Oriente são os 
principais mercados mas está também em 
Inglaterra, Alemanha e Brasil.

Já foi reconhecida pela Comissão Europeia 
como exemplo de boas práticas na aplicação 
dos fundos comunitários. Segundo Gustavo 
Rodrigues Dias, a Critical Materials recebeu 
cerca de 4,5 milhões de euros de fundos 
europeus para aquisição das ferramentas 

necessárias para o desenvolvimento de 
tecnologia de base e para apoio à sua atividade.

“Para empresas como esta, que têm ciclos 
de negócio relativamente longos, este apoio 
europeu é decisivo”. Só depois é possível 
crescerem “por si”, admite o CEO. “Nos primeiros 
anos, a rentabilidade é ínfima ou quase nula. 
Por isso, sem um forte apoio financeiro, projetos 
como este podem ficar pelo caminho”, frisa.

Atualmente, e também com o apoio de 
dinheiros comunitários, a Critical Materials 
tem um projeto em conjunto com a Força 
Aérea Portuguesa para o desenvolvimento de 
ferramentas que permitam melhorar a frota de 
aeronaves daquele ramo das Forças Armadas, 
num investimento de um milhão de euros, a 
concretizar até 2019.

A energia, a indústria aeronáutica e o setor da 
Defesa são ‘alvos’ preferenciais da empresa, que 
colabora, por exemplo, com a Agência Espacial 
Europeia, a Boeing e a Airbus.

O estandarte da Critical Materials é o ‘Proddia’, 
uma aplicação que retira e gere os dados dos 
sensores instalados nas estruturas e envia essa 
informação para ser avaliada por algoritmos de 
análise implementados no próprio sistema. Os 
resultados são, depois, colocados numa base 
de dados.



NOVO CAMPUS DA NOVA SBE CARCAVELOS

Uma casa nova para os alunos  
da Nova SBE, com vista para o oceano
Em 2018, os alunos da Nova School of Business 
and Economics começarão o seu ano académico 
num novo campus, em Carcavelos. As novas 
instalações irão receber, numa primeira fase, 3.200 
alunos. Ali poderão estudar, namorar, comer, viver. 

O ano académico de 2018-2019 será marcado 
pela abertura, em Carcavelos, do novo campus 
da Nova School of Business and Economics 
(Nova SBE), a grande escola de Economia e 
Gestão da Universidade Nova de Lisboa. 

A construção do novo campus, com vista para o 
oceano Atlântico, foi considerada “uma iniciativa 
de relevante interesse local e nacional” e a obra 
arrancou em setembro de 2016. Numa primeira 
fase, acolherá 3.200 alunos. E pode chegar aos 
cinco mil.

De acordo com Pedro Santa Clara, professor da 
Universidade Nova de Lisboa e presidente da 
Fundação Alfredo de Sousa, que está na base do 
projeto, a procura por esta escola tem crescido 
cerca de 35 % por ano na última década década 
Daí a necessidade de “procurar uma casa nova”.

Foi no concelho de Cascais que se encontrou 
o local com as características certas. Segundo 
o professor, o novo campus foi “desenhado 

para ser um espaço para os alunos estudarem, 
namorarem, comerem, fazerem desporto, 
viverem na escola”. Aliás, o projeto pretende 
também criar as condições necessárias para um 
estilo de vida académico, profissional e social 
que mantenha em contacto a comunidade de 
alunos e antigos alunos.

A instalação da Nova SBE no concelho de 
Cascais recebeu investimento europeu. 
“Estamos a construir o campus através de 
donativos privados, de empresas e pessoas. 
Ainda não temos o dinheiro todo para acabar 
a obra e, por isso, tivemos de pedir um 
empréstimo que nos vai permitir terminar a 
obra. Ainda bem que o tivemos. Sem ele a obra 
não se concretizaria”, disse Pedro Santa Clara.

Para o presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras, acolher a Nova 
SBE “coloca o concelho e o país na rota de 
significativos financiamentos europeus”. A 
autarquia tem apoiado o projeto desde o seu 
primeiro dia.

HERDADE DO ROCIM CUBA

Vinhos da Herdade do Rocim  
à conquista do mercado internacional
Os vinhos da Herdade do Rocim, fruto de cerca 
de 70 hectares de vinha no Alentejo, estão hoje 
presentes em 27 países. Com o investimento da 
União Europeia, o trabalho desta propriedade 
agrícola tem crescido e contribuído para valorizar 
a região alentejana e os seus vinhos.

A Herdade do Rocim, entre Vidigueira e Cuba, no 
Baixo Alentejo, assume hoje um papel de relevo 
na produção de vinhos daquela região. O projeto 
arrancou em 2000, pela mão de Catarina Vieira, 
com a aquisição de uma propriedade agrícola.

Natural de Lisboa, a enóloga, agrónoma e 
empresária cedo abandonou o sonho de 
ser bailarina ou ginasta para se dedicar às 
vinhas com a paixão que o avô lhe incutira. A 
atividade no setor vitivinícola sempre existiu 
na sua família mas a gestão da herdade é agora 
também feita pelo marido, Pedro Ribeiro.

Catarina Vieira idealizou “uma pequena 
vinha” para poder “fazer investigação ao 
nível dos sistemas de condução de podas e 
do comportamento de algumas castas”. No 
entanto, o projeto ganhou dimensão e conta já 
com cerca de 70 hectares de vinha, repartidos 
em 53 de castas tintas e 17 de brancas.

A expansão da Herdade do Rocim resultou de um 
investimento superior a oito milhões de euros, 
no qual se inserem vários apoios financeiros 
da União Europeia. “O setor da agroindústria 
tem recebido sempre investimento europeu”, 
reconhece a proprietária.

O lançamento dos primeiros vinhos no mercado 
só aconteceu em 2007 mas a partir desse ano o 
negócio tem superado as expetativas. 

“Estamos a crescer bastante no mercado nacional 
e também no mercado internacional, com 
presença em 27 países”, aponta Catarina Vieira, 
destacando a comercialização dos vinhos da 
Herdade do Rocim em países da Europa como 
Alemanha, Suíça e Bélgica, mas também em 
mercados como os Estados Unidos da América, 
Brasil, China, Angola, Japão ou Canadá.
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BLC3 OLIVEIRA DO HOSPITAL SKINSPIRATION FUNCHAL
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A Skinspiration aposta no leite de burra de raça 
portuguesa para inovar na indústria cosmética

Floresta transforma-se em fonte  
de riqueza e meio de combate à desertificação
A BLC3, sediada em Oliveira do Hospital, tem apostado 
na investigação para gerar riqueza a partir dos 
resíduos florestais. Numa região predominantemente 
rural e com uma grande área florestal, a incubadora 
encara a floresta como uma oportunidade para gerar 
empregos e combater a desertificação que assola o 
interior de Portugal. O grande objetivo é desenvolver 
uma refinaria de biopetróleo.

A BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação, 
sediada em Oliveira do Hospital, nasceu através 
da vontade dum jovem engenheiro que pretendia 
transformar a floresta em fonte de riqueza e utilizar 
o conhecimento para combater a desertificação que 
afeta o interior da região Centro de Portugal.

A ideia de João Nunes, natural daquele concelho, 
ganhou forma em 2010 e a BLC3 é hoje um espaço 
de investigação agroflorestal e onde se desenvolvem 
ideias de produtos com base nos recursos que se 
encontram na floresta.

Em 2018, o campus deverá introduzir no mercado 
projetos agroalimentares ao nível dos biomateriais e 
um associado à exploração de biopetróleo.

É na área da biorrefinaria que está a maior aposta da 
BLC3, que procura transformar em matéria-prima o 
que é hoje um custo para os proprietários florestais, 

explicou João Nunes, ao frisar que o objetivo é 
converter o mato inculto em substituto do petróleo, 
podendo também ser utilizado noutros derivados do 
produto, como “bioplástico, biocolas, biorresinas ou 
biopolímeros”.

A primeira unidade no mundo de produção 
industrial de biopetróleo deverá arrancar em 2020, 
havendo já uma pré-candidatura aprovada a fundos 
comunitários para o projeto de demonstração 
industrial, no valor de 125 milhões de euros.

No desenvolvimento e consolidação da BLC3 foi 
“muito importante” a criação, em 2014, do projeto 
Centro Bio, alvo de financiamento europeu e que 
arrecadou um prémio da Comissão Europeia em 2016.

“É uma infraestrutura tecnológica que tem condições 
para desenvolver as atividades de investigação, 
inovação e incubação”, explica o responsável, 
sublinhando que este projeto garantiu ainda o 
investimento na “construção do primeiro piloto da 
biorrefinaria”.

No primeiro ano de funcionamento da BLC3 eram 
quatro pessoas a trabalhar no projeto. Hoje são 52.

O leite de burra ficou conhecido na história pelas proprieda-
des cosméticas que foram celebrizadas por Cleópatra. Ins-
pirada neste ingrediente especial, a Skinspiration criou uma 
gama de cosméticos de corpo, rosto e mãos, cuja fórmula 
foi desenvolvida em parceria com a Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Lisboa. Desde 2016, está presente no 
território português, nos EUA e Reino Unido, estando prevista 
a exportação para a Rússia. Tem sede no Funchal.

Pedro Boavida inspirou-se nas propriedades do leite 
de burra celebrizado por Cleópatra nos seus rituais 
de beleza. Escolheu como sede de negócio a cidade 
do Funchal, na Madeira, e fez nascer a Skinspiration.

“Pensámos numa forma de potenciar a marca ‘Madeira’ 
e, ao mesmo tempo, de criar um produto com poten-
cial de projeção junto das diferentes nacionalidades 
que visitam o arquipélago”, explica o sócio fundador da 
empresa, Pedro Boavida.

Em 2014, o responsável da Skinspiration começou por 
fazer um trabalho aprofundado de investigação sobre 
os benefícios do leite de burra na cosmética, para de-
pois delegar o desenvolvimento do produto – cremes 
para corpo e rosto – em especialistas farmacêuticos.

A responsabilidade da criação da fórmula dos novos 
cosméticos recaiu sobre Helena Margarida Ribeiro, 
professora da Faculdade de Farmácia da Universida-

de de Lisboa e considerada uma especialista nesta 
área em Portugal.

O projeto progrediu com a introdução de mais dois 
ingredientes: a moringa e a romã, pelas vantagens 
que adicionavam às potencialidades do leite de 
burra de raça portuguesa.

Com recurso a financiamento europeu, a Skinspira-
tion fixou sede no Centro de Empresas e Inovação da 
Madeira. Atualmente está presente em Portugal – em 
farmácias e clínicas da especialidade –, no Reino Uni-
do e nos Estados Unidos da América. E Pedro Boavida 
avança que estão “na fase final de entrada na Rússia”.

O sócio fundador garante que a internacionaliza-
ção se fica a dever à qualidade do produto, que 
está assente “em rigorosos estudos e testes clínicos 
realizados em voluntárias portuguesas”. Para o sócio 
fundador da empresa, tratam-se de “dados robustos” 
que permitiram a presença da Skinspiration no maior 
congresso mundial de cosmética, em Orlando, nos 
Estados Unidos da América, durante o ano de 2016.

As projeções de faturação para 2017 chegam aos 50 
mil euros, apesar de ser ainda uma estrutura pequena, 
com uma vendedora e um diretor de operações. “Num 
mercado competitivo, o trabalho tem de ser feito de 
forma sustentável”, reconhece Pedro Boavida.©
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LABORATÓRIOS BASI MORTÁGUA

Investimento europeu  
dá nova vida à produção farmacêutica
Em Mortágua, são produzidos todos os anos 
dezenas de milhões de fármacos para 60 
mercados nos quatro cantos do mundo. Através 
do financiamento da União Europeia, os 
Laboratórios Basi preparam-se para construir uma 
nova unidade de produção que permitirá criar 
mais de 100 postos de trabalho.

Há 61 anos nasciam, em Mortágua, os 
Laboratórios Basi que se dedicam ao 
desenvolvimento, fabrico e comercialização de 
fármacos e soluções terapêuticas com recurso a 
tecnologias inovadoras.

A partir de 2007, os Laboratórios Basi passaram a 
integrar o grupo FHC Farmacêutica, transitando 
para o parque industrial daquele concelho.

Cinco anos depois, em 2012, a empresa dava 
um importante passo com o nascimento do 
Laboratório de Controlo de Qualidade e de uma 
nova unidade de produção, posicionando-se 
como uma referência no quadro europeu.

A unidade de produção representou um 
investimento de 15 milhões de euros e tem 
capacidade para produzir 45 milhões de 
unidades por ano, contribuindo para consolidar 
a empresa no setor farmacêutico internacional. 

Os Laboratórios Basi estão presentes em 60 
mercados, nos quais se destacam os Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

Para o futuro, está prevista a criação de 109 
novos postos de trabalho no distrito de Viseu, 
através da implementação do Projeto Industrial 
de Soluções Parenterais de Grande e Pequeno 
Volume, investimento que rondará os 40 
milhões de euros.

O financiamento da União Europeia, no valor 
de 20 milhões de euros, vai permitir aos 
Laboratórios Basi criar uma nova unidade de 
produção para o fabrico de produtos medicinais, 
nomeadamente soluções parentéricas.

Trata-se do primeiro financiamento a uma 
empresa nacional de média capitalização no 
quadro do Plano de Investimento para a Europa, 
também conhecido como Plano Juncker.
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HERDADE DAS AMÊNDOAS DOCES ÉVORA

Amendoeiras da Califórnia  
florescem nos solos do Alentejo
Nos solos do Alentejo florescem amendoeiras 
da Califórnia, fruto do trabalho de um jovem 
lusodescendente que regressou à região 
portuguesa onde tem raízes familiares para 
apostar na plantação de amêndoas de qualidade.

Inspirado na produção de amendoeiras do 
estado norte-americano da Califórnia, o 
lusodescendente José Leal da Costa decidiu 
regressar às origens no Alentejo para apostar 
na plantação de frutos secos e aproveitar as 
condições ideais para o seu desenvolvimento 
naquela região.

O projeto da Herdade das Amêndoas Doces 
começou em 2015, no distrito de Évora, como 
resultado de um investimento superior a três 
milhões de euros – financiado em 40% pela 
União Europeia – que permitiu plantar mais 
amendoeiras.

Atualmente, José Leal da Costa tem 200 hectares 
de variedades californianas de amêndoas. Utiliza 
métodos de produção da Califórnia, inovadores 
e sofisticados, que garantem a “qualidade e 
quantidade” do produto.

Com formação especializada em árvores de 
produção, nomeadamente amendoeiras, o 

jovem agricultor, cujos pais são alentejanos, 
decidiu importar o conhecimento adquirido 
para o Alentejo, após a construção da barragem 
do Alqueva.

Sem a existência desta barragem seria 
“impensável apostar na produção de 
amendoeiras no Alentejo”, afirma José Leal da 
Costa. “Esta região sempre teve bom tempo, 
mas a falta de água tornava impossível a 
exploração de amêndoas”.

A primeira colheita da Herdade das Amêndoas 
Doces acontecerá em 2018, pelo que neste 
momento é necessário investir em máquinas 
de colheita. “Plantei o amendoal com os fundos 
comunitários e gostaria de colher os frutos 
no próximo ano”, refere o jovem agricultor. 
Para isso, espera poder também usufruir dum 
contributo europeu.

O objetivo é atingir valores semelhantes aos 
alcançados na Califórnia, ou seja, três mil 
quilogramas de amêndoa por hectare. O 
produto final será “todo para exportação”.
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ONDE OBTER MAIS INFORMAÇÕES?

Informações gerais sobre o Plano de Investimento para a Europa: 
ec.europa.eu/invest-eu

Representação da Comissão Europeia em Portugal:
Largo Jean Monnet 1 - 10º
1269-068 Lisboa 
PORTUGAL

Tel. +351 213 509 800
Endereço eletrónico: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
Internet: ec.europa.eu/portugal

Localize um centro Europe Direct próximo da sua área de residência para obter informações:
europa.eu/european-union/contact_pt


