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Ganhar escala e eficiência
na produção e comercialização
de plantas aromáticas

Área
5.391,56 Km2
População
145.039 hab

Quem trabalha bem
e em modo biológico,
está em pé de igualdade
com as grandes empresas
que trabalham em
convencional e que dão
cabo dos solos e gastam
a água de forma
desmedida.
Rute Porto
Be Aromatic

gal alentejo
central /
monte
Desenvolvimento
Alentejo Central, ACE
R. Joaquim Basílio Lopes, 1
7040-066 Arraiolos
+351 266 490 090

A Be Aromatic nasce em 2012 do sonho de dois
jovens que, apesar de nunca terem trabalhado
no campo, decidiram juntar experiência de vida
e conhecimentos para criar, numa quinta de oito
hectares, um projeto empresarial de produção
e comercialização de plantas aromáticas
e medicinais (pam) – em seco e fresco –,
e de hortícolas cultivadas ao ar livre, em regadio,
em modo de produção biológico numa área
de dois hectares. Além disso, têm um viveiro
de plantas (incluindo ornamentais) e oliveiras.
Uma parte da produção das plantas aromáticas
e medicinais é vendida a granel para os mercados
externos de produtos cosméticos e farmacêuticos,
e outra parte é comercializada com marca própria
para uso culinário e gastronómico.

O primeiro investimento foi feito, entre 2013
e 2015, na instalação como jovens agricultores
para a preparação do terreno, incorporação de
matéria orgânica, plantação, construção de uma
estufa e armazém, aquisição de uma secadora,
realização de charca e abertura de furo,
e instalação de sistema de rega.

operação

Para responder a um aumento da procura,
os dois sócios pediram um apoio para a aquisição
de um trator e alfaias agrícolas, através da Medida
leader do pdr2020, junto do gal Alentejo
Central, o que lhes permitiu ganhar escala
e eficiência e aumentar o volume de produção
e comercialização das plantas aromáticas.

localização

Rute Porto, designer gráfica, e João Porto,
arquiteto paisagista, associaram à paixão pela
terra e ao respeito pela biodiversidade, uma
leitura estética e criativa que confere aos
produtos uma apresentação com design único,
tanto nas embalagens, como no styling.

10.2.1.1 – Pequenos
investimentos
nas explorações agrícolas
promotor

Be Aromatic, Lda.

Canaviais, Évora
invest. total elegível

€ 29.974,48

despesa pública

€ 14.987,25

postos de trabalho

—

