
o Medronheiro 
e o Medronho

JORNADAS TÉCNICAS

17 DE MAIO 2019 
Associação dos Amigos 
da Cortelha

dar valor aos recursos do território

14H30 
ABERTURA E ENQUADRAMENTO DA INICIATIVA

14H45 
INSTALAÇÃO E GESTÃO DE POMARES DE 
MEDRONHEIRO: mobilização do solo, seleção das plantas, 
exposição solar, consociação com outras plantas, contributo ambiental e 
financiamentos.     
DRAPALG - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Norberto Santos - ICNF - Instituto de Conservação da natureza e das Florestas

     
15H30 
O MEDRONHEIRO E O MEDRONHO, 
CARACTERÍSTICAS E USOS: propriedades, folhas, fruto fresco 
ou desidratado, doces, aguardentes e licores, outros produtos.
Ludovina Galego – Universidade do Algarve

Adriana Guerreiro – Universidade do Algarve

16H15                                                                                                                      
A LEGALIZAÇÃO/LICENCIAMENTO PARA A 
PRODUÇÃO: condições e procedimentos para a 
produção de chás, doces, aguardentes e licores, 
outros produtos com incorporação de medronho.                                               
GAE - Gabinete de apoio à Atividade Económica e ao Empreendedorismo – Município de Loulé

17H00                                                                                      
Pausa, café com medronho                                        

17H15                                                                                           
A COMERCIALIZAÇÃO: EMBALAGEM,                     
VENDA AO CONSUMIDOR FINAL, VENDA 
PARA REVENDA, VENDAS ON-LINE, 
EXPORTAÇÃO – a experiência da Quinta do Freixo.                                                                             
Luís Cabral e Silva    

18H00                                                                                      
DEBATE - PROBLEMAS E DESAFIOS                           
NA PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO:                       
mão-de-obra para a apanha do fruto, imposto sobre o álcool e         
respetivos procedimentos, qualidade e certificação.    
     

19H00                                                              
CONCLUSÕES E ENCERRAMENTO                                                     
seguido de lanche                                                             
Pedro Pimpão – Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loulé                                                  

Pedro Valadas Monteiro – Diretor Regional da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

No decorrer das jornadas: Exposição documental sobre projetos de investigação e equipamentos, mostra de produtos 
transformados com medronho, disponibilização de documentação. 

Inscrições até dia 15 de maio: telefone 289 400 829 ou gae@cm-loule.pt

O medronheiro e o medronho são dos recursos mais relevantes                    
do interior serrano no Algarve. 

Aprofundar o conhecimento sobre as suas qualidades, sobre o que já se 
produz e se pode vir a produzir com este recurso, a partir da planta e do seu 
fruto, é o objetivo deste encontro, em que procuraremos reunir produtores, 
transformadores e potenciais promotores, com técnicos e investigadores. 

Promotor: Parceiros: Cofinanciado por:


