
   

Bio • Hortofruticultura

Consumidores procuram mais os
produtos de higiene, cosmética e óleos
essenciais com certificação biológica

A Aromas do Valado nasceu de um amor profundo pela
natureza, pelos aromas e benefícios das plantas que nos
proporcionam tranquilidade e bem-estar.
Aliando os saberes de antigamente com a inovação dos produtos, a Aromas do
Valado procede à transformação de plantas autóctones do Geopark Naturtejo
em óleos essenciais 100% puros e à produção de produtos de higiene e
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cosmética com certificação ‘Bio’ e ‘Vegan’. Foi também um projeto de mudança
de vida, da cidade para o campo.

Após extensiva investigação de mercado, aprendizagem e desenvolvimento de
produtos, a Aromas do Valado foi estabelecida a 1 de abril de 2013. Explica-nos
Helena Vinagre que para o conceito em questão só fazia sentido estabelecer a
empresa no concelho de Idanha-a-Nova dadas as suas características
climatéricas, o entorno não poluente e os recursos endógenos de que dispõe.
“Dispomos do melhor dos dois mundos: recursos a poucos minutos de distância
com a tranquilidade e bem-estar do campo”, para além da ajuda aos
empreendedores, por parte do município de Idanha-a-Nova. Aliás, o próprio
Green Valley atrai frequentemente eventos de cariz internacional o que para a
Aromas do Valado é uma mais-valia para poder partilhar a sua experiência com
outros empreendedores e estabelecer parcerias a nível internacional.

Embora tenha disponíveis diferentes referências no seu portefólio, a Aromas do
Valado faz a destilação das plantas autóctones do Alecrim, Esteva, Eucalipto,
Lavanda e Rosmaninho. Todos os processos de fabrico são feitos de forma
artesanal, aliando sabedoria e inovação. Primeiro efetua-se a apanha da planta
(em questão), no Geopark Naturtejo, utilizando uma foice. Uma vez recolhida a
quantidade de planta necessária para fazer a destilação, procedese à destilação
a vapor. Findo esse processo, a equipa começa então a separação entre o óleo
essencial e o hidrolato (água floral). Este produto é o que posteriormente se
embala para venda e é também utilizado como matéria-prima nos produtos de
higiene e cosmética ‘bio’.

O mercado tem reagido muito bem a estes produtos, registando-se uma
consolidação anual da presença no mercado nacional e internacional. Em
Portugal a Aromas do Valado está presente em lojas de venda de produtos
biológicos, parafarmácias e lojas turísticas. A nível internacional tem presença
em países como a França, Espanha, Bélgica, República Checa, Suíça e Japão.
Analisando os dois anos de atividade, Helena Vinagre afirma que tem assistido a
uma crescente consciencialização e preocupação dos consumidores, não só a
nível de produtos alimentares, mas também de produtos de higiene, cosmética
e de óleos essenciais com certificação biológica. A nível de projetos, a empresa
está neste momento a trabalhar no desenvolvimento de novos produtos de
higiene e cosmética tal como de uma nova marca. Três das grandes apostas do

A Academia da Aromas do Valado nasceu da vontade de
partilhar experiências e poder ajudar a facilitar as ferramentas
necessárias para a criação de novos produtores de óleos
essenciais. É uma vertente focada na formação de pessoas
interessadas em aprender mais sobre destilação de óleos
essenciais.
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futuro passam pelo crescimento das vendas online, maior consolidação no
mercado português e por integrar a marca em dois novos países.

Desenvolvimento deste e de outros artigos, na edição impressa da Revista Voz
do Campo.

#certificação  #GREEN VALLEY  #Idanha-a-Nova

Variedades resistentes ao míldio-
oídio
6 horas atrás

CNCFS: Investigação no setor
dos frutos secos
7 horas atrás

Sementibrida apresenta CLERAC
e SV5166LA
1 dia atrás

Plantas tray de morangueiro
2 dias atrás

Aveleiras em sebe e em regadio
3 dias atrás

Webinar: 3º dia aberto do GO
Qualitomate
3 dias atrás

Pode também gostar

Com o crescimento do amendoal há
novas preocupações a surgir



O testemunho de um empreendedor
com a missão ‘Feel the Amazing

Nature’
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