
 
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO | +LUPINUS 

CÓDIGO DO PROJETO | PA 46.194 

OBJETIVO PRINCIPAL | 
Desenvolvimento de um novo processo com vista à obtenção de variedades 
mais resistentes e de valor acrescentado 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO | Alentejo 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA | CONSULAI - CONSULTORIA AGRO-INDUSTRIAL, LDA 

 

DATA DE APROVAÇÃO | 2013-05-29 

DATA DE INÍCIO | 2012-01-01 

DATA DE CONCLUSÃO | 2014-12-31 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 41.065,96€ 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | 16.993,00€ 

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL 9.699,86€ 

 

OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

 
Objetivos: 

1. Aumento do conhecimento sobre o Tremoço doce em Portugal; 

2. Seleção das variedades com maior potencial produtivo e de criação de valor para os produtores 

nacionais; 

3. Definição das melhores práticas agronómicas de produção das variedades selecionadas; 

4. Procura de uma variedade mais adaptada à realidade agrícola nacional; 

5. Promoção da cultura do Tremoço de forma a permitir a sua integração em sistemas de rotação; 

6. Redução do nível de importação do tremoço Doce, contribuindo para a melhoria da balança comercial 
agroalimentar.  
 

Resultados: 

1. Criação de um itinerário técnico para a produção homogénea de sementes com elevada qualidade; 

2. Definição de um conjunto restrito de variedades com maior potencial de aumento dos resultados 

económicos dos agricultores e com maior aceitação pelo mercado; 

3. Procura pela variedade com melhor adaptabilidade às condições de campo no sentido de otimizar os 

resultados dos produtores nacionais; 



 

 

4. Definição de um modelo de negócio associado à cultura que permita motivar os agricultores a 

produzirem esta cultura em sistema de rotação; 

5. Definição das melhores prática e parâmetros de qualidade necessários para a limpeza, armazenagem e 

embalamento do grão obtido pelos agricultores; 

6. Fornecimento de semente de qualidade elevada aos agricultores portugueses; 

7. Incorporação dos resultados na Lusosem; 

8. Divulgação dos resultados obtidos ao setor; 

9. Envolvimento dos clientes e dos stakeholders no processo e sensibilização dos mesmos para as vantagens 

ambientais inerentes à produção de Tremoço doce em Portugal.  

 

Website: www.consulailda.wixsite.com/maislupinus 

 

 
 

 

 

 


