


Empresa

Olival	 “Chave	 na	 Mão”	 

Sistema	 
Intensivo	 e	 Superintensivo

Conceito	 “Chave	 na	 Mão”



Exerce	 a	 sua	 atividade	 desde	 1988	 em	 Portugal.

É	 uma	 empresa	 de	 comercialização,	 montagem	 e	 assistência	 a	 sistemas	 de	 
rega.

A	 sua	 experiência	 e	 campo	 de	 atuação	 vão	 desde	 o	 projecto	 à	 montagem	 e	 
assistência	 de	 Pivots,	 Regas	 Gota	 a	 Gota,	 Regas	 de	 Cobertura	 Fixas	 e	 
Móveis,	 Máquinas	 de	 Rega,	 Drenagens	 e	 Implantação	 de	 Olival,	 Amendoal,	 
Vinha,	 Pomar	 e	 Floresta	 “Chave	 na	 mão”.

EMPRESA
HISTORIA



Tem	 por	 Missão	 ser	 uma	 empresa	 que	 presta	 um	 serviço	 essencial	 e	 de	 
excelência	 ao	 agricultor	 nas	 áreas	 de	 rega	 e	 drenagens	 agrícolas.	 
Tendo	 como	 principais	 Valores:

_Profissionalismo	 e	 competência	 dos	 colaboradores.

_Qualidade	 dos	 produtos	 e	 serviços,	 aliada	 a	 preços	 competitivos.

_Inovação	 dos	 meios	 e	 serviços,	 com	 procura	 de	 novas	 soluções,	 	 	 	 
tecnologias	 e	 equipamentos.

EMPRESA
MISSÃO



A	 HI	 proporciona	 aos	 produtores	 de	 azeitona	 um	 conjunto	 de	 serviços	 
necessários	 para	 instalar	 um	 olival	 intensivo	 ou	 superintensivo,	 com	 o	 
respetivo	 sistema	 de	 rega	 e	 posteriormente	 garantir	 a	 produtividade,	 
rentabilidade	 e	 sanidade	 olival.

As	 nossas	 técnicas	 de	 cultivo	 avançadas,	 realizadas	 por	 técnicos	 
qualificados	 e	 competentes,	 respeitam	 o	 meio	 ambiente,	 mas	 garantem	 a	 
cultura	 de	 olivais	 competitivos,	 rentáveis	 e	 sustentáveis	 no	 tempo,	 
promovendo	 o	 aumento	 da	 qualidade	 do	 azeite	 produzido.
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_Estudo	 de	 viabilidade	 económica	 (elaborar	 uma	 conta	 de	 cultura	 e	 business	 
plan	 ajustado	 à	 realidade	 do	 Cliente);
_Elaboração	 de	 projeto	 (desenho	 da	 plantação	 e	 cálculos	 do	 sistema	 de	 
rega);
_Mobilizações	 de	 solo	 e	 execução	 da	 rede	 de	 rega	 (gota-a-gota);
_Escolha	 das	 variedades	 e	 plantas	 certificadas	 (material	 vegetal	 de	 primeira	 	 	 
qualidade),	 que	 cumpre	 com	 a	 regulamentação	 em	 vigor	 do	 Sistema	 de	 	 
Certificação	 Genética	 e	 Sanitária;
_Plantas	 são	 provenientes	 de	 viveiros	 certificados	 de	 elevada	 qualidade	 e	 
garantia;
_Plantação	 recorrendo	 a	 máquinas	 específicas	 para	 o	 efeito;
_Fornecimento	 e	 aplicação	 de	 tutores	 e	 protetores;
_Assistência	 técnica.
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A	 escolha	 da(s)	 variedade(s)	 depende	 de	 inúmeros	 fatores	 que	 serão,	 
cuidadosamente,	 analisados	 pelos	 nossos	 técnicos	 especialistas	 e	 em	 
conjunto	 com	 o	 Cliente.	 As	 mais	 recomendadas	 pela	 Hidro-Ibérica	 são	 a	 
Arbequina,	 Arbosana,	 Koroneiki	 ,	 Picual,	 Galega	 Melhorada	 e/ou	 
Cobrançosa.
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A	 HI	 faz	 uma	 análise	 pormenorizada	 das	 características	 climatéricas	 e	 
agronómicas	 de	 cada	 exploração	 agrícola	 (solo,	 orientação,	 desnível,	 
insolação,	 disponibilidade	 de	 água,	 dados	 climatéricos,	 etc.),	 elaborando	 
projectos	 à	 medida,	 para	 cada	 plantação	 de	 olival.

Desta	 forma	 é	 possível	 efectuar	 uma	 recolha	 eficaz	 do	 fruto	 (cerca	 de	 
25ha/dia	 com	 uma	 máquina	 de	 recolha),	 e	 alcançar	 produções	 de	 azeitona	 
elevadas	 e	 rentáveis	 ,	 com	 baixos	 custos	 de	 instalação	 e	 manutenção,	 
obtendo	 azeites	 virgens	 extra	 de	 alta	 qualidade,	 com	 sabores	 e	 aromas	 
diferenciados.
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Por	 ser	 uma	 cultura	 com	 boas	 perspetivas	 de	 rentabilidade	 e	 com	 baixa	 
estrutura	 de	 custos,	 o	 olival	 intensivo	 e	 superintensivo	 é	 uma	 alternativa	 
cada	 vez	 mais	 apreciada	 para	 agricultores	 e	 empresários,	 tendo	 uma	 
expressão	 mundial	 estimada	 em	 130.000	 ha	 de	 área,	 repartidos	 por:

_Espanha:	 60.000	 ha

_Portugal:	 20.000	 ha

_Chile:	 10.000	 ha

_tália,	 França,	 Grécia,	 Marrocos,	 Tunísia,	 etc.:	 40.000	 ha

SISTEMA
INTENSIVO	 E	 SUPERINTENSIVO



A	 elevada	 qualidade	 dos	 azeites	 virgens	 extra	 é	 devida	 aos	 modernos	 
sistemas	 de	 recolha	 da	 azeitona	 que	 atualmente	 se	 utilizam,	 pois	 colhem	 o	 
fruto	 no	 seu	 melhor	 ponto	 de	 maturação	 e	 sem	 tocar	 no	 solo,	 garantindo	 
toda	 a	 qualidade	 sanitária	 e	 organolética.

A	 combinação	 dos	 fatores	 Eficiência	 +	 Máxima	 Qualidade	 +	 Baixa	 Estrutura	 
de	 Custos,	 ajuda	 a	 promover	 uma	 produção	 olivícola	 que	 pode	 atingir	 as	 21	 
toneladas	 de	 azeitona	 por	 ha.	 

SISTEMA
INTENSIVO	 E	 SUPERINTENSIVO



_Visa	 conseguir	 a	 solução	 que	 melhor	 se	 adequa	 às	 necessidades	 do	 
Cliente,	 criando	 um	 serviço	 feito	 à	 medida;

_Consiste	 em	 entregar	 a	 obra	 em	 pleno	 funcionamento,	 isto	 é,	 vai	 desde	 a	 
execução	 das	 mobilizações	 de	 solo	 até	 à	 implementação	 do	 sistema	 de	 
rega,	 passando	 também	 pelo	 fornecimento	 e	 plantação	 das	 árvores;

_Técnicos	 qualificados	 e	 experientes	 assumem	 a	 responsabilidade	 dos	 
trabalhos	 inerentes	 à	 implementação	 da	 cultura	 pretendida;

_Vantagens:	 uma	 maior	 centralização	 e	 controle	 sobre	 a	 instalação	 da	 
cultura,	 controlando	 os	 custos,	 gozando	 de	 uma	 economia	 de	 escala.
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Foram	 celebradas	 parcerias	 com	 as	 mais	 diversas	 entidades	 bancárias	 por	 
forma	 a	 disponibilizar	 as	 melhores	 condições	 financeiras	 aos	 nossos	 
Clientes.

FINANCIAMENTO
PARCERIAS



geral@hidroiberica.pt

263	 500	 320	 
967	 361	 797

Est.	 Nacional	 118,	 Apart.	 53	 
Salvaterra	 de	 Magos

39°	 0'53.11"N	 	 	 8°47'57.15"W


