
Estudo Económico de Desenvolvimento 
da Fileira do Medronho



O Estudo Económico de Desenvolvimento da Fileira do Medronho enquadra-se na estratégia de valorização da

floresta do Fórum Florestal, procurando estudar a dinamização da fileira do medronho e compreender a sua

rentabilidade.

O estudo analisou o potencial económico da produção e comercialização de castanha e produtos derivados e definiu

as linhas de orientação, objetivos estratégicos, metas e ações concretas para o desenvolvimento da fileira.

SITUAÇÃO ATUAL DA FILEIRA

As plantações de medronheiro estão sobretudo localizadas no Algarve, contudo não existe um

inventário recente com o registo da área ocupada pelo medronheiro em Portugal.

O medronheiro é uma espécie autóctone com um tempo de desenvolvimento rápido e impacto

ambiental e social positivo o que é uma mais-valia para a sua plantação, nomeadamente, em áreas que

procurem ser certificadas.

Apesar de o medronho ter um conjunto de utilizações, o fruto é sobretudo destinado à produção de

aguardente o que se justifica pelo elevado valor acrescentado desta utilização.

A investigação e a aposta em práticas inovadoras estão ainda numa fase inicial, contudo espera-se que

tenham um impacto positivo na rentabilidade da produção, quer pelo aumento da produtividade (até 15

quilogramas por planta), quer pelo fomento de novas utilizações.

As destilarias de produção de aguardente de medronho estão maioritariamente localizadas no Algarve,

apenas uma parte está legalizada e enquadram-se no estatuto de pequenas destilarias, o que poderá ser

um obstáculo à agregação e ao aumento da eficiência do processo de produção.

As quantidades produzidas de aguardente são reduzidas (valor estimados) o que reforça a necessidade

de posicionamento enquanto produto de nicho, produto premium.

A qualidade da aguardente produzida é chave para o seu posicionamento enquanto produto premium e

consequente aumento do seu valor acrescentado, pelo que é importante tornar a malha legal mais

restritiva e garantir a análise da sua qualidade.

A venda da aguardente de medronho (e de parte dos demais produtos derivados do medronho) está

maioritariamente concentrada em turistas que visitam a região algarvia, sendo importante ligar o

aumento da produção à dinamização de novos canais de venda e mercados alvo.

8 CONCLUSÕES CHAVE SOBRE A FILEIRA DO MEDRONHO EM PORTUGAL



Para o desenvolvimento da fileira do medronho é essencial no primeiro momento aprofundar o conhecimento sobre
a espécie e sobre a sua distribuição ao longo do território nacional. Assim foram definidas 4 orientações chave:

ORIENTAÇÕES E OBJETIVOS PARA O FUTURO

Orientação 1

Criar e sistematizar 

conhecimento sobre 

a Espécie

Orientação 2

Aumentar a 

superfície 

explorada e a 

produtividade

Orientação 4

Aumentar o 

consumo de 

produtos à base 

de Medronho

Orientação 3

Aumentar a 

rentabilidade das 

utilizações atuais 

e estimular novas

Objetivos Estratégico Indicador  de Impacto Valor Atual Meta 2022

Orientação A - Criar e Sistematizar Conhecimento sobre a Espécie

Criar e sistematizar conhecimento sobre 

a espécie

Existe cadastro detalhado do 

medronheiro existente no país?
Não Sim

Orientação B - Aumentar a superfície explorada e a produtividade

Aumentar a produtividade das plantas e 

das explorações
Produtividade média por (kg/ha) 1.050 1.480

Aumentar a superfície explorada Superfície explorada (hectares) 2.500 4.000

Orientação C - Aumentar Rentabilidade das utilizações atuais

Aumentar a rentabilidade das utilizações 

atuais
Preço por litro de aguardente +20%

Estimular novas utilizações
Valor de mercado das utilizações, que 

vão além da aguardente 
0,5 milhões € 4,7 milhões €

Orientação D - Estimular novas utilizações

Aumentar o consumo interno
Valor do mercado interno formal de 

produtos derivados medronho
3 milhões € 6 milhões €

Promover as exportações dos produtos 

âncora (aguardente)
Exportações de aguardente (litros) 0 150.000

Cada uma das 4 orientações chave desagrega-se em objetivos estratégicos para os quais foram definidos indicadores
de impacto e metas de evolução num horizonte temporal de 10 anos.
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CONTATOS

O desenvolvimento da fileira da castanha deve ser promovido pelo sector privado em estreita ligação com o meio
académico e com as entidades públicas que tutelam as áreas da agricultura e florestas e da economia.

O MEDRONHEIRO

O medronheiro é uma espécie autóctone portuguesa que apresenta um conjunto variado de utilizações, entre as 

quais se destaca a produção de aguardente. 

Espécie Mediterrânica Impacto Ambiental Positivo Múltiplas Utilizações

O medronheiro é um espécie que alia 
aos impactos ambientais e 
socioeconómicos positivos (contribui 
para a fixação das populações).

A planta e o fruto têm diversas 
utilizações:

• Fruto Fresco

• Aguardente

• Mel

• Compotas e Geleias

• Planta Ornamental

• Melosa

• Cestaria (madeira)

• Curtumes (folhas e cascas)

• Cosmética 

O medronheiro é produzido em 
vários países onde o clima 
mediterrâneo esteja presente.

Distribui-se por uma vasta área na 
bacia mediterrânica, exceto na orla 
costeira do Sudoeste de Espanha e 
na área que vai desde Tunis até ao 
Sul da Turquia. 
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