CONTEXTO

“BOAS PRÁTICAS” DE CCA, NA MODALIDADE
VENDA NA EXPLORAÇÃO, em Portugal

HORÁRIO

A ERVITAL nasceu em 1997 no coração da Serra do Montemuro.
Pioneira em Portugal na produção de PAM (plantas aromáticas e medicinais)
em MPB (modo de produção biológico), a empresa tem evoluído de forma
gradual e sustentada. Os atuais 6 colaboradores trabalham uma área de 10
ha nos quais se podem encontrar espécies vegetais com diferentes
finalidades produtivas (para secar ou vender em verde). A área explorada
foi aumentando ao longo do tempo, fruto do aumento da procura não só das
espécies existentes como, também, de novas espécies. O número de espécies
com que atualmente, a empresa trabalha situa-se próximo das 300.
As infusões e condimentos biológicos, produzidos na Ervital, são obtidos em
condições ecológicas e ambientais únicas, proporcionadas por um ecossistema de Montanha Serra do Montemuro - Rede Natura 2000 - de elevada biodiversidade e utilizando as técnicas e
processos preconizados pela agricultura biológica. Os campos de produção situam-se a cerca
de 1000 metros de altitude, envolvidos por vegetação autóctone e sem áreas de cultivo a menos
de 1 km de distância.
Inicialmente vocacionada para a produção de plantas para secar, a empresa criou, entretanto,
o seu viveiro que, além de reproduzir as plantas que instala nos seus campos, passou também
a fornecer plantas para terceiros, quer para a criação de pequenos jardins familiares, quer para
projetos de produção comercial das PAM.
A Ervital, ao longo dos anos, desenvolveu junto da população da Região do Montemuro ações
de promoção da prática responsável da recoleção de algumas
espécies na Natureza como a carqueja, a urze ou a giesta. Não
sendo uma prática generalizável a muitas espécies pode
representar um acréscimo de rendimento para as populações
das regiões de montanha, como é o caso, sem colocar em risco
a sobrevivência e manutenção das espécies autóctones. Nestes
casos, além de não colocar em risco de extinção a espécie,
representa uma prática que contribui para a minimização do flagelo dos incêndios. Com efeito,
através da colheita de partes aéreas destas espécies, promove-se, em simultâneo, a redução da
massa combustível disponível e o desenvolvimento da Região e melhoria de vida das suas
gentes, designadamente através do aproveitamento e valorização dos seus recursos naturais.
A Ervital comercializa, como produto final, com marca própria e em diversos tipos de
embalagem, mais de 100 referências de infusões e condimentos disponíveis na sua loja online,
na sua exploração e em lojas da especialidade.

Dias úteis das 09:00h às 17:00h

OBJETIVOS

ONDE

Produzir e comercializar produtos de qualidade excecional, maioritariamente usados na
preparação de infusões e como condimentos.

Localização: Rua de Stº António nº31; 3600-401 Mezio
Facebook: https://www.facebook.com/Ervital/
Sítio na internet: https://www.ervital.pt/about

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Ervital, Mezio, Castro Daire

TIPO DE PROMOTOR
Empresa

PÚBLICO-ALVO
Residentes na região, turistas nacionais e estrangeiros

TIPO DE PRODUTOS
Infusões e condimentos biológicos; plantas (atividade viveirista)

PONTOS DE VENDA
Loja na exploração, loja online, cabazes e lojas da especialidade em várias cidades do País

Nº de CLIENTES
Número irregular de clientes locais e número indeterminado de turistas ao longo do ano

Os 10 ha onde a ERVITAL tem as suas culturas instaladas
estão certificados em MPB. Os processos e metodologias
utilizadas em todo o ciclo de produção, desde a
propagação das culturas até ao seu processamento final,
estão de acordo com o preconizado pela agricultura
biológica. Assim, desenvolve todas as operações do ciclo

QUEM
Três sócios, um deles com formação em Ciências Agrárias.
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de obtenção dos seus produtos, desde a obtenção de sementes e/ou propágulos, produção e
transformação até à comercialização final, utilizando um sistema de rastreabilidade muito
rigoroso ao longo de todo o processo.
Os produtos são obtidos em condições ecológicas e ambientais únicas, proporcionadas por um
ecossistema de elevada biodiversidade, caracterizado por vastas manchas de árvores e
arbustos autóctones, entre os quais se destacam matas de carvalhos (principalmente Quercus
pyrenaica e Quercus robur), castanheiros, amieiros, salgueiros, freixos, assim como montados
de carqueja, giesta e urze.
Esta riquíssima diversidade de espécies vegetais (autênticas “infraestruturas ecológicas) são
fundamentais para a obtenção de um bom compromisso ecológico e controlo dos potenciais
inimigos das culturas.
Em todo o ciclo de produção, utilizam-se técnicas e práticas culturais que promovem um
impacte ambiental positivo.
No final do ciclo produtivo, as culturas são colhidas, secadas e processadas, de acordo com a
sua especificidade, tendo em conta a preservação de todo o potencial de utilização posterior.
A Ervital, ao longo dos anos, recebeu milhares de visitantes tendo sido
este o principal meio de divulgação e o ponto de partida para a venda
na exploração, uma vez que os visitantes queriam comprar o produto
aquando das visitas. Assim, o contacto com os clientes, a divulgação
dos produtos e a angariação de novos clientes é feito
maioritariamente através do passa-palavra e, hoje em dia, das redes
sociais. A empresa tem um sítio na internet onde podem ser efetuadas
encomendas e Facebook para divulgação e contacto mais direto com potenciais clientes.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
A Ervital fornece ainda outros serviços, tais como:
i. Visitas guiadas às instalações
ii. Apoio técnico e aconselhamento para produção de PAM
iii. Estágios técnicos e curriculares
iv. Formação técnica

DIFICULDADES
As principais dificuldades prendem-se com:
- a empresa nem sempre conseguir responder às encomendas só com a produção da
própria exploração, tendo de recorrer a outros produtores.
o estes produtores, mesmo sendo certificados no MPB nem sempre reúnem as
mesmas caraterísticas de produção, como por exemplo, ausência de outras
culturas em redor das suas parcelas, o que pode colocar em causa a qualidade
final dos produtos.

RESULTADOS
A Ervital, decorridos 24 anos após a instalação, dispõe de uma carteira de clientes que permite
a manutenção da exploração e dos colaboradores. A empresa conta com 7 produtores parceiros.

PERSPETIVAS FUTURAS
-

-

Continuar a produzir de forma sustentada, valorizando a qualidade dos seus produtos e
serviços, tendo por base as técnicas e práticas culturais preconizadas pela Agricultura
Biológica.
Fomentar as relações com instituições de investigação e de experimentação (nacionais
e internacionais) de forma a melhorar a qualidade dos produtos, a conceber novas
alternativas de utilização dos produtos ou subprodutos da exploração e contribuir para
o aumento do conhecimento da produção de PAM.
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