Portugal Inovador
Entidade com uma
longa história e um forte
enraizamento na região, a
Cooperativa Agrícola dos
Olivicultores do Fundão
tem estado empenhada
no reforço das suas
condições de trabalho, ao
mesmo tempo que aposta
na modernização da sua
imagem.

Tradição
e
Inovação
Em entrevista com António Calmão, presidente, e com Miguel
Fiadeiro, responsável técnico, ficámos a conhecer os mais recentes
desenvolvimentos no trabalho da instituição. A Cooperativa dos
Olivicultores do Fundão foi fundada em 1962, com o propósito de
assegurar a qualidade e a valorização do azeite aqui produzido.
Atualmente, congrega mais de 2500 associados, mantendo um ritmo
muito assíduo de novas entradas.
Acerca dos últimos projetos, informam-nos que “houve dois
pontos-chave”. Um deles foi “o foco na produção, com melhorias a
nível do software de gestão, assim como um grande investimento
na capacidade de receção, que se refletiu em mais do dobro”.
Paralelamente, o aproveitamento de um novo espaço vai permitir
“avançar com outro projeto, que será uma nova sala de laboração
com capacidade para ter mais equipamento e de maior dimensão”.
O outro aspeto que nos é destacado prende-se com a criação de
“uma estratégia comercial que seja capaz de defender a qualidade
do produto e torná-lo rentável para o associado”. Algo que tem assentado, nomeadamente, na projeção da marca FIDORE. Esta veio
juntar-se à marca Cova da Beira e destina-se aos azeites de gama
alta (extra-virgem). A sua identidade é-nos descrita como resultante

de uma conjugação entre a tradição e a criação de algo inovador, que
possa entrar noutros mercados.
Com efeito, os azeites da Cooperativa do Fundão já estão presentes em destinos como o Canadá, França, Inglaterra e várias áreas
do território nacional. A produção tem rondado os 300 mil litros anuais
e tem merecido uma atenção relativamente à sua qualidade, com
um cuidado no estabelecimento de normas técnicas que orientam
o trabalho de todos os agricultores, assim como na observação das
condições e características da azeitona colhida.
Para o futuro próximo, uma das necessidades identificadas é o
investimento num decanter e numa linha de engarrafamento. Tudo
isto dentro do objetivo de “rentabilizar cada vez mais o produto para
dar cada vez mais valor ao associado”.

