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Cara amiga,

Caro amigo,

É para mim um prazer apresentar o caderno ‘Organização, produção e comercialização de 

produtos locais orientadas ao abastecimento das cantinas escolares’.

Nele são apresentados, pelos diferentes parceiros que participaram, os resultados de um 

projeto financiado pela Cooperação Espanhola que tinha por objeto, além de criar uma rede 

de abastecimento local das escolas, gerar novas oportunidades de comercialização para os 

pequenos produtores locais e diversificar a dieta dos alunos. Através dos diversos capítulos do 

livro, poderemos perceber como se conseguiu criar um modelo de abastecimento escolar em 

produtos alimentares que poderá ser replicado nos outros concelhos do país.

Com este projeto a Cooperação Espanhola mostra o seu compromisso com as necessidades 

dos mais vulneráveis e com a melhoria das condições de vida das populações mais carenciadas.

Quero, finalmente, agradecer à FICASE, à ONG CERAI e às parceiras e parceiros do projeto 

pelo bom trabalho e bom aproveitamento dos recursos colocados a sua disposição.

Muito obrigada,

Caridad Batalla Junco

Embaixadora de Espanha em Cabo Verde

Mensagem da Senhora Embaixadora 
do Reino de Espanha na República 
de Cabo Verde





A experiência de Cabo Verde em matéria de Alimentação Escolar tem sido um sucesso a 

ponto de ser considerada por outros países como um modelo a ser seguido. Este exemplo de 

boa governação e o reconhecimento pela adoção de políticas estratégicas no quadro de alimen-

tação escolar foi favorável a que, nos finais de 2015, o país acolhesse o XVII Global Child Nutri-

tion Fórum, evento de prestígio internacional  que contou com a participação de cerca de 250 

representantes de 45 países. Porém, esses sucessos não devem suplantar as vulnerabilidades 

que ainda persistem. A situação nutricional de Cabo Verde é típica de países em transição, 

a população está exposta à má nutrição e ao aumento da prevalência de doenças não trans-

missíveis (doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade), problemas em parte causados por 

maus hábitos alimentares, incluindo baixo consumo de frutas e vegetais.

É nesta senda que a FICASE, com apoio de parceiros nacionais e internacionais, vem de-

senvolvendo projetos que visam contribuir para o reforço das políticas públicas e das ações 

no domínio da segurança alimentar e nutricional e para a diminuição da vulnerabilidade e 

insegurança alimentar do país.  

O projeto Rede de Abastecimento das cantinas escolares é mais uma iniciativa que se enqua-

dra na materialização da Estratégia Nacional de Alimentação e Saúde Escolar 2011–2015 e 

2016–2025 e no reforço do quadro legal pela aprovação recente da Lei de Alimentação e Saú-

de Escolar (LASE—Nº 89/VIII/2015). Ergueu-se do Protocolo de Parceria rubricado com o CERAI 

(Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional) com o propósito de aproveitar as po-

tencialidades do mercado das cantinas escolares para dinamizar a agricultura, criando uma 

Mensagem do Senhor Presidente 
da Fundação Cabo-verdiana 
de Acção Social Escolar 



rede de abastecimento das cantinas escolares dando primazia a compras locais de produtos 

hortícolas frescos e oferecendo aos nossos alunos uma refeição quente nutritiva e diversificada.

Graças ao esforço e engajamento dos seus promotores, bem como dos parceiros locais, a im-

plementação do referido projeto foi bem-sucedida e produziu resultados animadores e estrutu-

rantes para o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição Escolar. 

Uma palavra de reconhecimento aos nossos parceiros locais, nomeadamente os ministérios 

da Educação, do Desenvolvimento Rural e da Saúde, da ADEI (Agência de Inovação e Desenvol-

vimento Empresarial) pela partilha de experiência e pela aprendizagem. À Cooperação Espa-

nhola, financiador do projeto, os nossos agradecimentos pela confiança depositada na FICASE 

para a gestão dos recursos disponibilizados e pela oportunidade que nos concedeu em conti-

nuar com as nossas ações em prol da promoção da igualdade de oportunidades.     

Felisberto de Barros Silva Moreira

Presidente do Conselho de Administração da FICASE



Adriano Palma
Coordenador do CERAI em Cabo Verde

INTRODUÇÃO 
E AGRADECIMENTOS

A publicação do Caderno “Organização, produção e comercialização de produtos agrícolas lo-

cais orientadas ao abastecimento de cantinas escolares” nasce da experiência de trabalho reali-

zado no âmbito do Projeto “Rede de Abastecimento Local de Cantinas Escolares para contribuir 

na alimentação, educação e desenvolvimento socioeconómico da ilha de São Vicente” financia-

do pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e que 

desde o mês de Maio de 2013 foi implementado pelo Centro de Estudios Rurales y Agricultura 

Internacional (CERAI) e a Fundação Cabo Verdiana de Ação Social Escolar (FICASE) em São 

Vicente, contando com a preciosa parceria da Agência para o Desenvolvimento Empresarial e 

Inovação (ADEI) e das Delegações dos Ministérios de Desenvolvimento Rural, Saúde e Educação 

do Governo de Cabo Verde, bem como das associações de produtores agrícolas de Calhau e Ma-

deiral, Ribeira de Vinha e Tchon d’Holanda da Ilha de São Vicente.

Concebido e escrito de forma simples para garantir uma fácil leitura e compreensão, o presente 

caderno é fruto do trabalho da equipa técnica que ao longo de dois anos acompanhou a realiza-

ção, no terreno, das atividades previstas. Ao longo da primeira parte desta publicação será possí-

vel conhecer os objetivos e os procedimentos do programa nacional de alimentação escolar e das 

ambições duma importante política pública que consegue ligar a segurança alimentar escolar à 

produção nacional e vice-versa, abrindo cenários positivos de bem-estar, segurança e desenvolvi-

mento sustentável. Na segunda parte abriremos mão às estratégias e soluções locais, aos desa-

fios e às provas que foram postas aos técnicos bem como aos produtores agrícolas de São Vicente. 

Analisaremos as etapas marcantes e os princípios norteadores para a constituição e dinamização 

da Rede de Produtores Agro-pecuários Locais (REPAL), como os critérios de produção que foram 

seguidos pelo produtores através das fichas de produção elaboradas. Constituíram as bases desta 

inovadora política de agricultura contratualizada que garantiram a qualidade e continuidade no 

abastecimento e colocação de produtos frescos nas cantinas das escolas da ilha.



Para alcançar os resultados preconizados, foi fundamental a colaboração de parceiros locais, 

nacionais e internacionais, públicos e privados e representantes da sociedade civil espanhola 

e cabo-verdiana. Para todos eles vão os nossos mais sinceros agradecimentos. Em particular, 

queremos homenagear:

A Embaixada do Reino de Espanha em Cabo Verde, representada por sua Excelência Dr.ª Cari-

dad Batalla Junco. Por ter acarinhado esta iniciativa desde o primeiro momento, reconhecendo 

os seus benefícios para estreitar a relação entre os dois países. 

A Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento—AECID, represen-

tada, em Cabo Verde, pelo Senhor Coordenador da Cooperação Espanhola, Dr. Jaime Puyoles. 

Por ter permitido o financiamento desta iniciativa e dedicado o próprio tempo e suporte ins-

titucional.

O Ministério de Desenvolvimento Rural de Cabo Verde, por ter permitido e colaborado nesta 

iniciativa tão importante para o processo de desenvolvimento agrícola da Ilha de São Vicente.

O Ministério de Educação e Desporto de Cabo Verde, pela cedência dos espaços na Escola de 

Segunda Companhia no Mindelo que a partir de agora abrigam a Central de Actividades para os 

processos de pós-colheita e abastecimento das cantinas escolares e pelo inestimável apoio forne-

cido pelos seus Gestores Escolares.

A Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar—FICASE, por ter permitido a criação de 

um novo mercado para os produtores agrícolas, representado pelas cantinas escolares, por ter 

demostrado altas capacidades de direção e continuar a reconhecer o valor da parceria com o 

Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional.

A Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação—ADEI, por ter reconhecido, desde 

o início, o potencial deste projeto para o desenvolvimento das capacidades empreendedoras e de 

organização empresarial dos produtores agrícolas de São Vicente.

A Rede de Produtores Agro-Pecuários Locais de São Vicente—REPAL, organização recente no 

cenário são-vicentino, que conseguiu responder de forma exemplar aos desafios sociais, organi-

zacionais e comerciais lançados pela iniciativa.

O director de CERAI, Jorge Cavero, e os consultores Internacionais, Ignacio Errando, Marga-

rita Hernández, Manuel Puerta, Alejandro Guzmán, Maria del Cármen Jaizme Vega e José Luís 

Porcuna Coto, que viajaram de diversas zonas de Espanha para Cabo Verde com malas repletas 

de experiências, soluções e contributos importantes para o sucesso desta ação.

Os assessores locais Ana Cristina Moreira, Olivette Soares Oliveira, Elisa Carlotta Quadri e 

Alberto Sentís Rodriguez, verdadeiras colunas vertebrais deste projeto, pelo alto profissiona-

lismo demonstrado e pelo forte compromisso em prol do desenvolvimento de Cabo Verde e das 

suas gentes. 



Os coordenadores e técnicos locais da FICASE, Nilton Soares, Carla Carvalho e Carlos Sousa, 

exímios profissionais que se comprometeram e acompanharam todo o processo com um alto sen-

tido de responsabilidade e extrema sensibilidade com os seus beneficiários, os alunos e alunas 

das escolas de São Vicente.

O Engenheiro Aguinaldo Severino David, um dos principais mentores da abordagem à segu-

rança alimentar em Cabo Verde, que elaborou a estrutura organizacional da rede de produtores 

locais constituída pelo projeto.

Agradecimentos especiais às empresas que se relacionaram e apoiaram este projeto através 

dos seus serviços: Central Cabo Verde—Cosa de Terra, AOC—Art Oficial Concept, O gabinete de 

arquitectura Ramos & Castellano, JMP—Arquitectura, Urbanismo e Engenharia Civil e Gráfica 

Costa & Costa.

Por fim, um agradecimento especial a todos os/as produtores/as agrícolas, professores/as, ges-

tores/as escolares, cozinheiras, representantes de pais encarregados de educação e aos alunos/

as, todos beneficiários diretos e indiretos deste projeto, que nunca dispensaram sorrisos e ami-

zade e que, a partir de agora, podem olhar ao futuro com mais serenidade.

Extremamente grato a todos,

Adriano PALMA

Coordenador do CERAI em Cabo Verde
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A experiência de alimentação nas escolas 

em Cabo Verde remonta ao período colonial. 

Antes da independência experimentou-se 

o fornecimento de refeições nas escolas, 

sobretudo em período das grandes crises 

socioeconómicas causadas, sobretudo, por 

falta de chuva e desestruturação do tecido 

produtivo nacional. Já no período pós-inde-

pendência, o Governo de Cabo Verde, com 

apoio do programa Alimentar Mundial come-

ça, em São Nicolau, mais precisamente em 

1979, a primeira experiência sistematizada 

de um programa de alimentação nas escolas, 

denominado de Programa de Assistência às 

Cantinas—PAC. O programa funcionou com 

o suporte do PAM até 2010, período em que 

o Governo de Cabo Verde passou a assumir, 

na íntegra, todas as responsabilidades para 

com as Cantinas Escolares. 

Com a saída do PAM foi necessário cons-

truir e implementar um novo e verdadeiro 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

com base nas nossas experiências, caracte-

rísticas e necessidades. Isto passa também 

pela definição de modelos de execução, 

construção de instrumentos legais e de 

gestão que permitam orientar o Programa 

Nacional de Alimentação e Nutrição Escolar 

(PNANE) para os desideratos de desenvol-

vimento nacional, adaptando-o às nossas 

características e necessidades. 

AS COMPRAS LOCAIS NO 
PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
DE CABO VERDE

Dr. João Semedo 
Diretor do Serviço de Alimentação Escolar—FICASE
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Lei de Alimentação e Saúde Escolar

Com o apoio do Programa Conjunto das 

Nações Unidas, através do Projeto de apoio 

à segurança alimentar e nutrição nas es-

colas e à implicação de instituições e par-

ceiros nacionais, iniciaram-se os trabalhos 

para a elaboração de uma proposta de lei de 

Alimentação e de Saúde Escolar. A lei viria 

a ser aprovada pelo parlamento, em maio 

de 2015, promulgada por Sua Excelência 

Sr. Presidente da República e publicada no 

Boletim Oficial da República no mesmo pe-

ríodo. Esta lei consagra assegurar o direito 

das crianças a uma alimentação saudável, 

equilibrada e nutritiva, assim como contri-

buir para o crescimento e o desenvolvimen-

to integrados dos alunos, aprendizagem, 

rendimento escolar e a formação práticas 

alimentares saudáveis, por meio de ações 

de educação alimentar e educação para a 

saúde, contribuindo para o combate à má 

nutrição e à insegurança alimentar.

Deste instrumento ressalvemos ainda 

alguns aspetos que constituem ganhos 

importantes, nomeadamente ao nível dos 

princípios. Estabeleceu-se o da universali-

dade no fornecimento das refeições escola-

res, a igualdade e equidade no acesso aos 

serviços fornecidos no quadro do PNANE, 

a descentralização dos processos de gestão 

envolvendo, por exemplo, os municípios, as 

representações dos pais e encarregados de 

educação, a introdução da temática de edu-

cação alimentar e nutricional, etc.

E alguns outros elementos foram, igual-

mente, considerados nesta lei, assim como 

no seu regulamento. Foi o caso da ementa 

e os seus processos de elaboração, o padrão 

de qualidade dos produtos e das refeições 

que se servem nas escolas do ensino básico 

assim com nos estabelecimentos do pré-es-

colar e a questão das compras de produtos 

oriundos da produção nacional. Neste últi-

mo ponto, ficou estabelecido que pelo me-

nos 25% do orçamento de aquisição de géne-

ros alimentícios para as cantinas escolares 

deve ser canalizado para aquisição de pro-

dutos oriundos da produção nacional, com 

objetivo de investir dinheiro do Orçamento 

de Estado no desenvolvimento da economia 

local e diversificar, desta forma, as refeições 

escolares. 

Programa Nacional de Alimenta-

ção Escolar

Como foi frisado anteriormente, em 2010, 

o PAM retirou-se de Cabo Verde e, por conse-

guinte, deixou de apoiar as cantinas escola-

res. A partir desta data o Governo assumiu 

todas as responsabilidades, seja ao nível 

da gestão, do financiamento, do seguimen-

to, das operações logísticas, entre outras. 

A estrutura baseava-se, e em grande parte 

ainda se baseia, numa lógica organizacional 

de compras de produtos que constituem o 
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cabaz básico a nível central. O envio é feito 

posteriormente para dois armazéns cen-

trais, na Praia e no Mindelo. Lá, os géneros 

alimentícios são encaminhados para os ar-

mazéns concelhios das regiões de Sotavento 

e de Barlavento respetivamente, e daí para 

as escolas. Todas as escolas possuem a sua 

equipa. O gestor da escola assegura a super-

visão de todo o processo, um professor assu-

me, normalmente, as funções de responsá-

vel da cantina e as cozinheiras confecionam 

as refeições que serão distribuidas com a 

participação dos professores.

Em termos teóricos foi elaborada uma 

proposta de documento estratégico para o 

Programa Nacional de Alimentação e Nu-

trição Escolar. A proposta define alguns 

princípios que acabaram por ser resgatados 

no Regime Jurídico de Alimentação e Saú-

de Escolar. Neste documento estratégico 

vislumbraram-se os possíveis impactos da 

alimentação escolar, nomeadamente na me-

lhoria dos indicadores a nível da educação, 

na manutenção dos ganhos obtidos até en-

tão em termos de abandono escolar, suces-

so escolar, saúde e nutrição.  no que tange 

ao combate da obesidade e o sobrepeso, má 

nutrição e desnutrição, a nível da pobreza e 

inclusão social e produção agroalimentar a 

nível local, com o aumento da demanda dos 

produtos frescos (hortaliças, legumes e pes-

cados) para as cantinas escolares. 

Projeto de Apoio à Segurança Ali-

mentar e Nutricional nas Escolas— 

—Compras de Produtos da Produ-

ção Nacional.

Em 2010, com a saída do PAM de Cabo 

Verde, o Governo assumiu a continuidade 

do fornecimento das refeições quentes nas 

escolas, alocando recursos diretamente do 

Orçamento do Estado para suportar todas 

as despesas desde a aquisição de géneros às 

operações logísticas, etc.

Não obstante a esta medida, manteve-se a 

necessidade de algum suporte técnico para 

ajudar a consolidar os ganhos e estruturar 

um verdadeiro programa nacional de ali-

mentação escolar. Assim, em 2010, o Gover-

no assinou com as Nações Unidas um acor-

do para a implementação de um projeto de 

apoio à segurança alimentar e nutricional 

nas escolas, a ser desenvolvido no quadro do 

Programa Conjunto das Nações Unidas, do 

qual fizeram parte quatro agências das Na-

ções Unidas, a FAO, o PAM, a OMS e a UNI-

CEF. Da parte nacional estavam implicados 

os ministérios da Educação, da Saúde e do 

Desenvolvimento Rural, sendo a principal 

beneficiária a FICASE. 

Este programa tinha a duração de quatro 

anos e preconizava os seguintes objetivos: 
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a) Reforçar e alargar o acesso dos alunos 

das escolas do pré-escolar e ensino básico 

a uma refeição quente equilibrada;

b) Diversificar a ementa escolar através da 

introdução de produtos alimentares locais, 

estimulando a produção e a economia local;

c) Reforçar o conhecimento dos alunos do 

ensino básico em alimentação e ambiente 

através da expansão dos hortos escolares;

d) Reforçar o conhecimento e as compe-

tências da comunidade escolar em nutrição 

e higiene alimentar;

Para se chegar a estes objetivos foram 

feitos trabalhos em domínios de inter-

venção como:

a) Gestão das cozinhas

b) Educação alimentar e sanitária

c) Gestão do programa nacional de alimen-

tação escolar

d) Abastecimento das cantinas escolares

Este último ponto focou-se em desen-

volver experiências de abastecimento das 

cantinas escolares com produtos oriundos 

da produção nacional, nomeadamente pes-

cado, frutas, legumes e hortaliças. Devido 

às condições climatéricas e características 

geológicas e tendo, ainda, em conta a capa-

cidade de produção não é possível tirar, na 

íntegra, produtos importados da ementa 

escolar. No entanto, existem produtos com 

capacidade de produção suficiente para co-

brir as necessidades do Programa Alimenta-

ção Escolar como o feijão. Outros produtos, 

nomeadamente frutas, legumes, hortaliça e 

pescado servem, sobretudo, para diversifi-

car a refeição escolar e melhorar a sua quali-

dade nutricional.

Com o apoio do programa desenvolveram-

-se experiências de compra de produtos 

locais, em que foram levadas a cabo várias 

modalidades de aquisição, nomeadamen-

te, envolvendo associações de produtores, 

agricultores, ou aquisições através de inter-

mediários. Estas modalidades foram imple-

mentadas de acordo com as características 

de cada região ou zonas de produção.

Do mesmo modo, um processo semelhan-

te foi desenvolvido no quadro do projeto 

Rede de Abastecimento Local das Cantinas 

Escolares em São Vicente, implementado 

pelo Centro de Estudos Rurais e Agricul-

tura Internacional (CERAI), em parce-

ria com a FICASE e com financiamento 

da Cooperação Espanhola. 

Estes projetos de compras locais de frutas, 

hortaliças, legumes e pescado tiveram um 

efeito extremamente positivo para todos os 

sectores: 
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I) melhorou a qualidade nutricional da 

alimentação que se atribui nas escolas, au-

mentou a sua aceitabilidade por parte dos 

alunos e melhorou a organização das cozi-

nhas, o que contribuiu para a melhoria das 

infraestruturas de armazenamento e confe-

ção, etc.; 

II) trabalhou-se a  organização dos produ-

tores, que tiveram mercado para o escoa-

mento dos seus produtos e aumentaram os 

seus rendimentos. Intensificou-se a assis-

tência técnica, criou-se uma rede de pro-

dutores com capacidade para abastecer os 

mercados institucionais, sobretudo a nível 

dos padrões de qualidade, etc.; 

III) a nível institucional potenciou e fez 

com que várias instituições e sectores tra-

balhassem em conjunto e numa estreita 

articulação. A coordenação multissectorial 

funcionou em pleno e ficou claro o sucesso 

desta abordagem, que produz melhores re-

sultados. Houve um reforço da capacidade 

de gestão, nomeadamente com a criação 

de instrumentos de gestão de processos de 

compra, definição de padrões de qualidade 

para produtos para as cantinas escolares, 

formação e capacitação dos agentes que ma-

terializam as cantinas escolares, etc.

Um outro aspeto desenvolvido foi o ‘pro-

jetos produtivos’, que é um modelo de par-

ceria público-privada, em que, no quadro 

de desenvolvimento e modernização dos 

setores de produção, se financiam mate-

riais, equipamentos e fatores de produção 

aos produtores, que fazem  o reembolso em 

géneros alimentícios a favor das cantinas 

escolares. Neste momento existem ainda 

duas experiências em curso, uma no setor 

da pesca e outra no da agricultura. 
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À semelhança de outras ilhas, em São Vi-

cente a distribuição de refeições quentes 

nas escolas como forma de promover e asse-

gurar a frequência e a permanência dos alu-

nos nas escolas tem sido de extrema impor-

tância na garantia de melhores índices de 

aproveitamento escolar. Atualmente cerca 

de 10 mil alunos do Pré-escolar ao Ensino 

Básico beneficiam de uma refeição quente 

por turno escolar, contribuindo para o su-

cesso da educação.

Com a retirada do Programa Alimentar 

Mundial (PAM) e, consequentemente, a 

apropriação integral do Programa das Can-

tinas Escolares, o Governo de Cabo Verde 

assume todas as responsabilidades, finan-

ciamento e gestão do Programa de Cantinas 

Escolares. Assim, a aquisição de alimentos 

para as cantinas escolares passa a ser fei-

ta com fundos do Orçamento de Estado. 

Entretanto, todos os alimentos adquiridos 

para compor a ementa escolar (arroz, óleo, 

feijão, farinha de milho, xerém e massa) são 

importados de diversos países. Nenhum é 

adquirido dos produtores nacionais, menos 

ainda de agricultores locais.

A necessidade de se instituir um Progra-

ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

ajustado à evolução da conjuntura socioeco-

nómica e dos desafios associados ao desen-

volvimento do país, utilizando as compras 

públicas como potencial de desenvolvimen-

to, impunha o grande desafio de rever o 

modelo estrutural das aquisições públicas, 

Dr. Nilton Soares
Coordenador Regional do Barlavento—FICASE

A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
NA ILHA DE SÃO VICENTE
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de modo a estimular o consumo de géneros 

alimentícios produzidos no país, por agricul-

tores locais. 

A introdução de alimentos frescos produ-

zidos localmente, tais como legumes, frutas, 

carnes e pescado visa o enriquecimento da 

dieta alimentar fornecida nas escolas, garan-

tindo que uma boa parte das necessidades 

dos alunos, em micronutrientes e proteínas, 

seja suprida, promovendo uma alimentação 

escolar que contribui para a boa nutrição e, 

consequentemente, para a redução de carên-

cias nutricionais, particularmente nas crian-

ças oriundas das famílias economicamente 

vulneráveis. O PNAE apresenta-se como um 

potencial de política pública de carácter es-

truturante, apoiando o desenvolvimento so-

cioeconómico local com as compras locais da 

agricultura familiar, sendo uma grande opor-

tunidade para oferecer a estes agricultores um 

mercado (o da alimentação escolar) que pro-

mova a melhoria das condições de escoamento 

dos produtos e a obtenção de novas fontes de 

rendimento.

Assim, no quadro do acordo assinado entre 

o Governo de Cabo Verde e as Nações Unidas 

para o apoio à consolidação do Programa Na-

cional de Alimentação Escolar, no ano letivo 

2012/13, a FICASE com o apoio do Programa 

Conjunto das Nações Unidas, realizou em 

São Vicente a primeira experiência de abas-

tecimento de cantinas escolares que, de entre 

outros objetivos, visava a diversificação e o 

enriquecimento das refeições quentes a partir 

da produção local, promovendo a segurança 

alimentar dos alunos e fomentando o acesso 

aos direitos à educação, alimentação e saúde. 

Numa fase experimental foi implementada 

a fase pré-teste do projeto-piloto “Compras 

locais”, com o objetivo de testar a viabilidade 

das diferentes modalidades de abastecimento 

das cantinas escolas a partir da produção lo-

cal em 6 escolas do concelho de S. Vicente. A 

natureza da ação impunha a participação, de 

forma integrada, de vários sectores, agências, 

organismos e instituições do Estado, no senti-

do de racionalizar os recursos e evitar ações 

descontextualizadas. Nesta fase entram como 

parceiros do projeto os Ministérios da Educa-

ção, do Desenvolvimento Rural e da Saúde, a 

Agência de Regulação e Supervisão dos Pro-

dutos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) e a 

Autoridade Reguladora de Aquisições Públicas 

(ARAP), com o intuito de garantir a transver-

salidade e multisetorialidade.

No quadro da Lei de Aquisições públicas, 

n.º 17/VII/2007, foi lançado um concurso para 

adjudicação de 19,9 toneladas de frutas e legu-

mes para abastecimento de 6 escolas, durante 

o período de abril a julho 2013. Tendo em conta 

a realidade social e agrícola da ilha e a forma 

como os agricultores se encontravam organi-

zados na altura, optou-se por contratualizar 

com os produtores de forma direta, através 

das associações. Com recurso a carta convite, 

o concurso foi direcionado exclusivamente 

para as três associações de agricultores das 

zonas rurais: a Associação Agropecuária de 

Calhau e Madeiral, a Associação Comunitária 

de Ribeira de Vinha e a Associação de Agricul-
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tores de Tchon d’ Holanda. Foram apresen-

tadas três propostas de venda e a escolha 

recaiu sobre a proposta técnica e financeira-

mente mais vantajosa, apresentada pela As-

sociação Agropecuária do Calhau e Madei-

ral. Decorrente, foi rubricado um contrato 

com a referida associação que estabelece as 

condições de fornecimento dos bens alimen-

tares a serem adquiridos. 

Este foi o primeiro contacto destes pro-

dutores com um mercado institucional que 

representava um nível de exigência maior 

comparativamente ao mercado tradicional. 

Os produtos fornecidos eram obrigados a 

respeitar os padrões de qualidade definidos 

pela ARFA e passar por uma inspeção fitos-

sanitária realizada por inspetores do MDR. 

Os produtos foram entregues nas escolas 

semanal e quinzenalmente, conforme a pe-

recibilidade de cada produto. 

O segundo momento da experiência “Com-

pras Locais”, fase de teste, decorreu duran-

te o ano letivo 2013/2014 com o objetivo de 

continuar a testar modelos eficientes de 

abastecimento de cantinas escolares a par-

tir da produção local, adaptados à realidade 

local. Pretendia-se adquirir, mediante con-

trato de fornecimento, cerca de 18 tonela-

das de frutas e legumes para abastecer 7 es-

colas do EBI. Assim, fez-se o lançamento do 

concurso, desta vez alargado à participação 

de empresas do ramo agroalimentar, asso-

ciações de produtores, rabidantes, e demais 

atores que operam na área de comercializa-

ção e distribuição de produtos alimentares. 

A adjudicação foi feita à Firma Bombordo, 

empresa do ramo agroalimentar, que se en-

carregou do abastecimento das escolas sele-

cionadas durante três meses. 

Para além de beneficiarem com o abasteci-

mento de produtos frescos, as escolas foram 

munidas com equipamentos de frio e mate-

rial de cozinha e foi realizada a capacitação 

do pessoal ligado às cantinas escolares.

No cômputo geral, considera-se que as 

duas experiências foram bem-sucedidas, 

com resultados bastante encorajadores e 

estruturantes para o Programa Nacional 

de Alimentação e Nutrição Escolares. Con-

tribuíram, sobretudo, para desenvolver 

ferramentas que possibilitam a integração 

dos produtos locais nas ementas escolares, 

visando melhorar a qualidade da ementa 

com produtos locais e gerando, por outro 

lado, o aumento do escoamento dos pro-

dutos locais. Foram, porém, identificadas 

várias limitações que constituem grandes 

desafios para a FICASE e para os produto-

res nacionais, visando a implementação de 

um modelo eficaz e eficiente para o abaste-

cimento de cantinas escolares a partir da 

produção local:

• Necessidade de melhorar as condições 

das cozinhas e armazéns escolares (re-

modelação e equipamento); 

• Reforçar a importância do papel dos 

pais no funcionamento da cantina es-

colar e no reforço da mensagem sobre 

a alimentação saudável;
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• Necessidade de reforçar a capacidade 

de seguimento a nível central e local;

• Necessidade de reforçar a informação 

e sensibilização dos produtores e for-

necedores sobre o processo de compra 

de produtos para abastecer as cantinas 

escolares;

• Necessidade de reforçar a capacidade 

dos fornecedores e produtores de fres-

cos na planificação da produção, gestão 

de negócio, em técnicas de produção 

agrícola e de pós colheita;

• Inovação em termos de planificação, 

seleção, embalagem e transporte de 

produtos, que representa uma contri-

buição positiva à organização da cadeia 

produtiva de frescos e uma mais-valia 

para entrar no mercado das cantinas 

escolares;

• Necessidade de melhorar o sistema de 

transporte de produtos alimentares 

frescos inter-ilhas;

• Necessidade de melhorar o sistema de 

transporte de produtos;

Com base nas duas experiências ante-

riores e visando responder aos principais 

desafios identificados na fase de execução 

do piloto “Compras Locais”, a FICASE, em 

parceria com o Centro de Estudos Rurais e 

Agricultura Internacional (CERAI), identifi-

caram e implementaram o projeto “Rede de 

Abastecimento de Cantinas Escolares em 

São Vicente”. O referido projeto contempla 

duas áreas de intervenção: 

a) A Segurança Alimentar nas Escolas;

b) O Desenvolvimento da Agricultura Local.

O projeto foi financiado pela Cooperação 

Espanhola (AECID) e desenvolvido em par-

ceria com as Delegações de São Vicente 

dos Ministérios da Educação, do Desenvol-

vimento Rural e da Saúde e a Agência para 

o Desenvolvimento Empresarial e Inova-

ção (ADEI).

A proposta visava dar continuidade e for-

talecer as ações que vêm sendo implemen-

tadas no âmbito da segurança alimentar e 

educação nutricional nas escolas e nas co-

munidades mais desfavorecidas da Ilha de 

São Vicente. Consistiu, também, no reforço 

da importância da organização dos produ-

tores rurais, potencializando o seu acesso 

aos mercados institucionais como forma 

de inclusão social e de desenvolvimento 

local e socioeconómico e a diversificação e 

melhoria na qualidade da produção. Um dos 

principais objetivos do projeto era a criação 

de uma rede de produtores para o abas-

tecimento de produtos locais, a partir da 

agricultura familiar, às cantinas escolares, 

promovendo a vinculação do Programa de 

Alimentação Escolar ao desenvolvimento do 

setor agrícola local. 

Foram identificados dois grupos de benefi-

ciários diretos do projeto, por um lado as 7  

escolas e os cerca de 1500 alunos dos pó-

los educativos identificados para o abasteci-

mento das cantinas escolares e, por outro, 

os cerca de cinquenta agricultores das 



25
Organização, Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas 
Locais Orientadas ao Abastecimento de Cantinas Escolares

três zonas agrícolas de São Vicente: Ribei-

ra de Calhau e Madeiral, Ribeira de Vinha 

e Tchon d´Holanda.
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O projeto “Rede de Abastecimento Local 

de Cantinas Escolares para contribuir na 

alimentação, educação e desenvolvimento 

socioeconómico da ilha de São Vicente”, 

com duração de cerca de dois anos e meio, 

tinha como principal objetivo a criação de 

uma rede de fornecimento de alimentos 

locais às cantinas escolares das escolas 

primárias para contribuir a diversificar a 

dieta dos alunos, para gerar novas opor-

tunidades de mercado para os pequenos 

produtores rurais e fortalecer a estru-

tura da produção agrícola e a estrutura 

associativa dos camponeses. O projeto, 

financiado pela Agência Espanhola de Coo-

peração Internacional para o Desenvolvi-

mento (AECID), foi promovido pelo Centro 

de Estudos Rurais e Agricultura Internacio-

nal (CERAI) e a Fundação Cabo-Verdiana de 

Ação Social e Escolar (FICASE), contando 

com a parceria estratégica das delegações 

de São Vicente do Ministério de Desenvol-

vimento Rural, Ministério da Educação e 

Desporto e Ministério da Saúde e a Agência 

para o Desenvolvimento Empresarial e Ino-

vação (ADEI).

A intervenção é incorporada na estratégia 

iniciada pelo CERAI, desde 2009, em Cabo 

Verde, especificamente na ilha de São Vi-

cente, procurando dar continuidade a pro-

jetos anteriores, nomeadamente, o de for-

talecimento da produção sustentável e da 

estrutura associativa desenvolvido no vale 

de Calhau e Madeiral e o de gestão partici-

Equipa Técnica do Projeto

O PROJETO REDE 
DE ABASTECIMENTO LOCAL 
DE CANTINAS ESCOLARES
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pativa e sustentável dos hortos escolares. 

Simultaneamente, procurou complementar 

o projeto piloto, inserido no programa para 

o Apoio à Segurança Alimentar e Nutrição 

Escolar (2011-2015), implementado pela FI-

CASE em colaboração com o Joint Program-

me das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO, OMS, PAM, UNICEF).

A ação desenvolveu-se na ilha de São Vi-

cente, em escolas situadas em diferentes 

bairros da periferia da cidade do Mindelo e 

em áreas de produção de agricultura, tendo 

como objetivos gerais: i) contribuir para 

que as crianças do ensino básico possam 

exercer os seus direitos à educação e à ali-

mentação e ii) contribuir para que os pe-

quenos agricultores possam exercer os seus 

direitos socioeconómicos e objetivo espe-

cífico: criar uma rede de abastecimento de 

cantinas escolares como oportunidade para 

contribuir para a diversificação da dieta ali-

mentar dos alunos e para o fortalecimento 

da produção e comercialização agrícola sus-

tentável e da estrutura associativa rural na 

Ilha de São Vicente. Neste sentido a inter-

venção prosseguiu três áreas estratégicas:

Eixo 1—Associativismo Rural—Melho-

rar a capacidade organizativa e de diálogo 

dos agricultores da ilha. 

Eixo 2—Produção Agrícola Sustentá-

vel—Reforçar as capacidades de produção, 

de abordagem agroecológica, planificação, 

diversificação e comercialização de produ-

tos agrícolas.

Eixo 3—Agronegócio e Alimentação—

Iniciar uma rede de abastecimento de pro-

dutos hortícolas provenientes dos pequenos 

agricultores da ilha de São Vicente para as 

cantinas escolares (culmina com a criação 

da Rede de Produtores Agropecuários Lo-

cais de São Vicente—REPAL).

Destacam-se como principais atividades 

do projeto:

Na área do Associativismo Rural: 

• Assistência em gestão associativa e 

cooperativismo;

• Capacitação em gestão de associações e 

cooperativas rurais;

• Apoio e capacitação em identificação, 

formulação e gestão de intervenções 

participativas e de projetos de desen-

volvimento local;

• Desenvolvimento de encontros de 

intercâmbio e mesas redondas en-

tre agricultores, associações rurais, 

instituições públicas e privadas de 

São Vicente; 

Na área da Produção Agrícola Sustentável:

• Assistência técnica em agricultura e 

planificação para produtores e produ-

toras locais;
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• Capacitação de agricultores em práti-

cas de produção ecológica sustentável, 

técnicas de planificação, diversificação 

e comercialização de produtos (Pré e 

Pós-Colheita);

• Ensaios práticos de técnicas de planifi-

cação, controlo natural de pragas, ferti-

lização orgânica de solos; 

Na área do Agronegócio: 

• Criação de um Grupo de Apoio às Can-

tinas Escolares (GRACE);

• Dinamização de um organismo res-

ponsável pela recolha, preparação, 

conservação e distribuição dos produ-

tos (REPAL);

• Construção e equipamento de um Cen-

tro de pós-colheita para o abastecimen-

to das cantinas escolares;

• Capacitação em técnicas de gestão do 

pós-colheita e aspetos nutritivos dos 

alimentos (para operadores do centro 

de pós-colheita e operadores escolares);

• Ensaios de traçabilidade de produtos; 

Destacam-se ainda os enfoques presentes 

ao longo da ação e que se coadunam com o 

trabalho desenvolvido pelo CERAI nos últi-

mos anos em Cabo verde, nomeadamente:

i) o enfoque sobre a questão do género 

que é transversal a todos os componentes 

do projeto, com particular atenção para o 

empoderamento económico e social das 

mulheres; 

ii) o enfoque agroecológico—a agroeco-

logia consiste numa proposta alternativa 

de desenvolvimento socialmente justo, eco-

nomicamente viável e ecologicamente sus-

tentável. O termo pode ser entendido de di-

versas formas, como ciência, como prática 

agrícola, como movimento ou forma de vi-

ver. Nesse sentido, a agroecologia não existe 

isoladamente, mas é uma ciência integra-

dora que agrega conhecimentos de outras 

ciências. Agrega também saberes populares 

e tradicionais provenientes das experiên-

cias de agricultores familiares de comuni-

dades rurais. Pressupostos da agroecologia: 

a) promover processos para recuperar e au-

mentar a diversidade nos agro-sistemas; b) 

conservar e melhorar o uso dos recursos na-

turais; c) conceber ciclos fechados de mate-

riais e resíduos; d) desenvolver tecnologias 

de baixa dependência externa; e) recuperar 

conhecimentos tradicionais; e f) desenvol-

ver os mercados locais. 

iii) o enfoque de Processo e de Apro-

priação Local que enfatiza a formulação 

de políticas e intervenções como atividades 

abertas, flexíveis, adaptadas ao contexto, 

de aprendizagem e onde a participação de 

todos os atores envolvidos no processo de 

desenvolvimento é um fim em si mesmo. 

Não se enfatiza a execução de atividades e 

consecução de resultados preestabelecidos, 

mas sim o acompanhamento dos processos 

sociais e políticos da comunidade responsá-

vel pelo seu futuro; 
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iv) e por último, o enfoque de Direitos 

Humanos e Soberania—através do en-

foque baseado em Direitos Humanos as 

iniciativas ficam abrigadas num sistema 

de direitos e de obrigações estabelecidas 

internacionalmente. Este enfoque visa ter 

melhores e mais sustentáveis progressos 

lutando contra a desigualdades, as práticas 

discriminatórias e as relações de poder in-

justas. A Segurança Alimentar é a garantia 

do direito de todos ao acesso a alimentos 

de qualidade, em quantidade suficiente e 

de modo permanente, com base em práti-

cas alimentares saudáveis e respeitando as 

características culturais de cada povo. É 

responsabilidade dos estados nacionais as-

segurarem este direito e devem fazê-lo em 

obrigatória articulação com a sociedade ci-

vil. A Soberania Alimentar é uma via para 

erradicar a fome e a malnutrição e garantir 

uma segurança alimentar durável e susten-

tável para todos. A soberania é o direito dos 

povos a definir as suas próprias políticas e 

estratégias de produção, distribuição e con-

sumo de alimentos, com base na pequena e 

média produção, respeitando a cultura e a 

diversidade dos modelos de gestão e produ-

ção rural, nos quais a mulher desempenha 

um papel fundamental. 
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Introdução

Uma das principais dificuldades apresen-

tadas por produtores, um pouco por todo 

um mundo, é a de comercializar os seus pro-

dutos, seja por falta de capacidade técnica 

ou de recursos para proceder à comerciali-

zação, limitações dos mercados, constrangi-

mentos logísticos ou burocráticos.

A comercialização é um processo dinâmi-

co e complexo que estuda o encaminhamen-

to da produção agrícola desde locais de pro-

dução até ao consumidor. Ela desempenha 

um papel fundamental na economia, já que 

vincula o setor produtivo ao consumidor fi-

nal. Mais do que a venda da produção num 

determinado mercado, a comercialização 

caracteriza-se por um fluxo contínuo e or-

ganizado de encaminhamento da produção 

agrícola ao longo de um canal de comercia-

lização no qual o produto sofre transforma-

ção, diferenciação e agregação de valor. Na 

base de todo esse processo está o produtor.

A agricultura familiar enfrenta inúmeros 

constrangimentos dada a sua vulnerabi-

lidade aos impactos ambientais, sociais e 

económicos, dos quais se podem destacar: 

o acesso a recursos e fatores de produção, 

segregação dos produtores familiares nas 

tomadas de decisão e ausência de serviços 

de comercialização, 

informação e capaci-

tação. Oliveira & Silva 

(2012) 01 referem que 

os pequenos agricul-

tores têm procurado 

mecanismos para 

enfrentar essas difi-

Dra. Cristina Moreira
Técnica de Associativismo e Processos Participativos—

—Equipa do Projeto

NA SENDA RUMO À ORGANI-
ZAÇÃO DOS PRODUTORES

01 OLIVEIRA, N.; SILVA, 

T. N. (2012). Inovação 

Social e Tecnologias 

Sociais Sustentáveis 

em Relacionamento 

Intercooperativos:  

um Estudo Exploratório 

no CREDITAGRO. Revista 

de Administração da 

UFSM, 5(2), 277-295.
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culdades, através da coo-

peração e da autonomia, 

constituindo estruturas 

coletivas como meio de 

comercializar os produ-

tos, ter acesso a crédito e 

a insumos e, por fim, me-

lhorar as suas condições 

de vida. Através deste 

tipo de iniciativas é possível introduzir o 

conceito de inovação social, “uma resposta 

nova e socialmente reconhecida que visa e 

gera mudança social” (André & Abreu, 2006, 

citado por Oliveira & Silva, 2012, p.284) 02. 

A inovação social permite criar novas e ino-

vadoras formas de organização da produção 

com objetivos económicos e sociais.

Os estados-membro da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) apro-

varam, em 2011, a Estratégia de Segurança 

Alimentar e Nutricional (ESAN-CPLP), que 

define três eixos de intervenção, entre os 

quais o eixo 3 que explana a importância 

de aumentar a disponibilidade de alimentos 

com base nos pequenos produtores, através 

de várias ações nomeadamente as compras 

governamentais à pequena agricultura, por 

intermédio de políticas sociais. A Rede de 

Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP 

(REDSAN-CPLP) indica que o nível de organi-

zação dos pequenos produtores e participa-

ção efetiva na discussão e formulação de po-

líticas públicas é bastante frágil, adiantando 

que o reforço organizacional e institucional 

dos agricultores familiares da CPLP deverá 

constituir uma das ações prioritárias.

Em São Vicente foi realizada uma ação 

que visou responder a essas necessidades 

e objetivos programáticos. Esta ação repre-

sentou uma viagem ao longo da qual vários 

processos constituíram diversas etapas, 

desde momentos de diagnóstico, criação 

participativa de uma rede de produtores, 

capacitações e momentos de reflexão, entre 

outros, como se apresentará no decurso des-

te capítulo.

02 OLIVEIRA, N.; SILVA, 

T. N. (2012). Inovação 

Social e Tecnologias 

Sociais Sustentáveis 

em Relacionamento 

Intercooperativos:  

um Estudo Exploratório 

no CREDITAGRO. Revista 

de Administração da 

UFSM, 5(2), 277-295.
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 O processo de organização dos produto-

res iniciou com uma fase de diagnóstico em 

três áreas consideradas fundamentais para 

o desenvolvimento do projeto. Por um lado, 

foi realizado um diagnóstico das estruturas 

associativas no sentido de identificar as as-

sociações rurais existentes, o seu âmbito 

de atividade e eventuais necessidades ao 

nível técnico e de formação. Por outro lado, 

foram realizados diagnósticos com vista a 

caracterizar o setor produtivo e as práti-

cas de comercialização agrícola na ilha de 

São Vicente.

A agricultura em São Vicente, não obs-

tante os diversos constrangimentos que 

enfrenta e que a afligem de forma mais 

acentuada do que nas ilhas ditas agrícolas, 

desempenha um papel de grande impor-

tância socioeconómica e ambiental, sendo 

notório o esforço de adequação da atividade 

às condições edafoclimáticas e de recursos 

hídricos existentes. Com uma superfície 

agrícola útil estimada em 450 hectares 

(ha), correspondente aproximadamente a 

2% da superfície total, conta com um poten-

cial para regadio de cerca de 250 hectares, 

dos quais menos de 55 hectares encontra-

vam-se cultivados (PDRH, 1993) distribuí-

dos maioritariamente entre a Ribeira de 

Calhau, Ribeira de Julião e Ribeira de 

Vinha. Com a entrada em funcionamento 

dos 30 hectares do perímetro irrigado de 

Tchon d’Holanda, na zona da Ribeira de 

Vinha, em 1996, e a revitalização de muitas 

parcelas que antes se encontravam ociosas 

em consequência da melhoria registada na 

pluviometria local nos últimos anos, essa su-

perfície ter-se-á duplicado. Estas represen-

tam, portanto, as principais zonas agrícolas 

da ilha. O sistema produtivo está assente em 

pequenas unidades familiares que utilizam, 

geralmente, técnicas tradicionais de pro-

dução para a sua subsistência. A irrigação 

gota-a-gota já é uma realidade em muitas 

explorações familiares locais. 

Com vista a caracterizar o setor produti-

vo e as práticas de comercialização agrícola 

em São Vicente, foi realizado um pequeno 

estudo que se baseou na aplicação de um 

questionário dirigido, essencialmente, a 

alguns agricultores das principais zonas 

agrícolas de São Vicente, como Ribeira de 

DIAGNOSTICANDO
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Vinha, Tchon D’Holanda e Calhau. O ques-

tionário teve como objetivos recolher infor-

mações sobre os agricultores, conhecer os 

seus processos de produção dos produtos 

agrícolas e compreender as suas dificulda-

des nesses processos e no escoamento dos 

seus produtos.  

No que diz respeito à comercialização e 

em relação ao local onde os agricultores 

costumam comercializar os seus produtos, 

praticamente todos os agricultores afirma-

ram que costumam vende-los às vendedei-

ras, conforme se vê no gráfico. Sete (32%) 

vendem os seus produtos somente nas 

vendedeiras; cinco (23%) vendem nas ven-

dedeiras e nas residências; quatro (18%) 

nas vendedeiras e nos minimercados; três 

(14%) nas vendedeiras, nos minimercados e 

nas feiras (caso dos agricultores de Ribeira 

de Vinha); um (4%) nas vendedeiras, nas re-

sidências, nos restaurantes e nas feiras; e, 

por último, dois (9%) mencionaram outras 

formas de venda, como um familiar que as-

sume a responsabilidade da venda dos pro-

dutos na cidade,  a venda em mercearias e 

ao consumidor final, diretamente na horta. 
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Confi rmou-se ainda que a maioria dos agri-

cultores, cerca de treze (59%) comercializa 

os seus produtos passando sempre por in-

termediários (nesse caso, as vendedeiras); 

quatro (18%) faz venda direta, ou seja, os 

seus produtos não passam por intermediá-

rios; e cinco (23%) faz, simultaneamente, 

venda direta e através de intermediários.

Relativamente à divulgação do produto 

constata-se que  cerca de 32% (7 agricul-

tores) o fazem através do contacto direto 

com os clientes e que 27% (6 agricultores) 

contactam as vendeiras. Outras formas de 

divulgação dos produtos são a apresentação 

de amostras dos produtos aos clientes, men-

cionado por 3 agricultores (14%), e a publi-

cidade de boca-a-boca, mencionada por 2 

agricultores (9%). É importante referir que 

4 (18%) dos inquiridos garantiram não fa-

zer qualquer tipo de divulgação do produto. 

Sobre quais os aspetos a ter em considera-

ção na formulação dos preços dos produtos, 

mais de metade dos inquiridos (18, o que 

equivale a 82%) considera que o preço de 

mercado é o aspeto mais relevante uma vez 

que não sendo tido em conta, se torna im-

possível vender os produtos. Por outro lado, 

cerca de 14% (3) dos inquiridos leva em 

conta primeiramente os custos de produção 

para a formulação do preço do produto; e so-

mente 4% (1 dos inquiridos) prefere fazer a 

negociação do preço com o comprador. 

Da amostra global do inquérito realizado, 

dezassete (77%) dos inquiridos revela que 

os produtos mais procurados pelos clientes 

são as hortaliças; dois (9%) têm a perce-

ção que são os legumes e verduras os mais 

procurados. Em contrapartida, três (14%) 

referem claramente que a procura do pro-

duto depende da época, tendo em conta a 

sazonalidade da produção. Isto representa 

um forte impacto no preço, pois quando a 

5%
9%

14%

18%
23%

32%

Vendedoras
Residências
Vendedoras e Residências
Vendedoras e Minimercados
Vendedoras, Minimercados e Feiras
Outro
Vendedoras, Residências, Restaurantes e Feiras

4%
14%

82%

Preço de Mercado
Custos de Produção
Negociação do preço com o Comprador
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oferta do produto é pouca, a tendência é o 

aumento da procura e, consequentemente, 

o preço do produto.

O contacto com os clientes foi o maior 

constrangimento apontado pelos inquiri-

dos na comercialização do produto; dez 

agricultores (45%) admitiram enfrentar 

esse problema. Foi, ainda, possível cons-

tatar que o preço de venda é outro cons-

trangimento apontado na comercialização 

por cinco (23%) inquiridos, isto porque, 

como já foi referido anteriormente, muitas 

vezes a conjuntura do mercado obriga a 

vender o produto por um preço não justo, 

levando ao prejuízos. Outros constrangi-

14%

9%

77%

Hortaliças
Legumes e Verduras
Depende da Época
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mentos mencionados foram o transporte 

dos produtos; a dificuldade em conseguir 

intermediários para ajudar no escoamento 

dos produtos; a falta de competências para 

fazer o marketing do produto e as dificulda-

des encontradas na aposta na diversificação 

dos produtos.

Mais de metade dos inquiridos, cerca de 

55%, dizem não pertencer a nenhuma asso-

ciação coletiva ou grupo 

informal que os apoie na 

comercialização dos pro-

dutos porque, segundo 

os produtores, esse tipo 

de organização não exis-

te, pelo menos em São 

Vicente. De referir que 

cerca de 27% pertencem 

a uma associação, mas não com o fim de aju-

dá-los na comercialização. Já 18% afirmam 

não pertencer a nenhuma associação ou 

qualquer outro grupo. 

Quando questionados acerca da criação de 

uma rede de produtores com vista ao abas-

tecimento das cantinas escolares, em São 

Vicente, constata-se que mais de metade 

dos inquiridos, treze (59%), consideram a 

ideia muito boa, sete (32%) acreditam que é 

boa e dois (9%) acham que é razoável.

Os diagnósticos sobre o setor produtivo e 

comercialização foram realizados através 

de uma consultoria da Agência de Desenvol-

vimento Empresarial e Inovação (ADEI), pe-

los consultores Aguinaldo David e Olivette 

Oliveira. Desta consultoria resultaram três 

documentos: 

i) Diagnóstico das práticas de comercia-

lização agrícola, das necessidades do mer-

cado e das experiências de Empresas/Coo-

perativas relacionadas ao setor na ilha de 

São Vicente; 

ii) Modelo de funcionamento da rede de 

abastecimento (mínimo 15 agricultores) e 

do organismo participativo responsável pela 

comercialização de produtos agrícolas (na-

tureza, estrutura, organização e gestão) e 

iii) Plano de negócios, incluindo estudo de 

viabilidade, de mercado e plano operacional 

para implementação do modelo proposto. 

O resultado dos diagnósticos foi socializa-

do junto das comunidades rurais agrícolas.

Acerca das questões relacionadas com sa-

zonalidade e pragas, foi realizado um diag-

nóstico rural participativo, que reuniu um 

conjunto de produtores de forma a perceber 

a disponibilidade dos produtos, com vista 

à realização do fornecimento das cantinas 

escolares.

O levantamento e diagnóstico das estru-

turas associativas foi realizado pela equipa 

“Grande oportunidade de mercado para os produtores de São 

Vicente. É algo que faz falta há muito tempo, que é criar mercados 

mais seguros para o escoamento dos produtos.”

Testemunho de um produtor inquirido
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técnica do projeto. Foram identificadas as 

principais associações rurais e comunitá-

rias, como: a Associação Agropecuária de 

Calhau e Madeiral (AAPCM), Associação 

Comunitária de Ribeira de Vinha (ACRV) 

e Associação de Produtores de Tchon d’Ho-

landa. Do levantamento feito junto das as-

sociações e dos seus membros foram dete-

tadas necessidades ao nível de formação/

capacitação, quer formação na área associa-

tiva—gestão de associações, elaboração de 

projetos—quer na área de produção e pós-

-colheita—controlo de pragas, biopesticidas, 

planificação e comercialização. Foi também 

detetada a necessidade de participação dos 

produtores naqueles que são os processos 

de discussão e decisão dentro do setor.
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CRIANDO
A rede de produtores

Um dos desafios colocados aos produtores 

da agricultura familiar, no quadro do Pro-

grama Nacional de Alimentação Escolar, é a 

de se organizarem de forma participativa de 

modo a dar a melhor resposta possível aos 

desafios lançados pelo Governo no que tan-

ge ao abastecimento das cantinas escolares 

a partir da produção local. Efetivamente, a 

organização dos produtores locais em rede 

contribuirá para aumentar a sua influên-

cia relativa na sociedade conferindo-lhes 

maior capacidade de resposta aos desafios 

e às exigências do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e maior peso para ne-

gociar com a instituições do Estado e grupos 

económicos que controlam posições estraté-

gicas para a tomada de decisões. Além disso, 

pode-se afirmar que a organização dá aos 

produtores locais a capacidade de participar 

de forma ativa no seu próprio desenvolvi-

mento, promovendo uma melhoria das suas 

condições de vida com impacto direto na 

redução do seu nível de pobreza e da insegu-

rança alimentar.

Com base nos diagnósticos referidos an-

teriormente e na experiência de terreno foi 

elaborada uma estratégia para a constitui-

ção da Rede de Produtores para comerciali-

zação de Produtos Agrícolas. 

A estratégia dividia-se em duas fases: 

i) reflexão, socialização e constituição da 

rede de produtores e 

ii) operacionalização da rede.

A semente principal do desenvolvimento é a educação do 

homem; a planta pequena que dela surge e cresce é a organi-

zação dos homens que floresce na sua participação ativa 

e frutifica numa nova qualidade de vida.

Homero Ferrinho
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FASE I—CONSTITUIÇÃO DA REDE 

DE PRODUTORES

Etapa 1—Lançamento da ideia de consti-

tuição de uma rede de produtores e cons-

trução do consenso junto das comunidades 

agrícolas. Setembro/Outubro de 2014

Etapa 2—Seleção dos representantes de 

cada zona agrícola por parte das suas Asso-

ciações Comunitárias para constituir o gru-

po motor. Novembro de 2014

Etapa 3—Constituição do grupo motor e 

encontros para desenvolver uma proposta 

de visão, objetivos, metas e organização da 

rede, que contribua para a redação dos Esta-

tutos. Novembro/Dezembro de 2014

Etapa 4—Convocatória de uma Assem-

bleia preparatória e socialização do Estatu-

to formulado pelo grupo motor (proposta de 

alteração, revisão e aprovação). Dezembro 

de 2014/Janeiro 2015

Etapa 5—Convocatória e Realização de 

uma Assembleia Constituinte para aprova-

ção dos Estatutos e eleição dos órgãos so-

ciais. Fevereiro de 2015

Etapa 6—Registo da REPAL, criação 

de NIF e abertura da conta bancária. 

Março de 2015

Etapa 7—Início dos trabalhos por parte 

dos órgãos sociais. Março de 2015

FASE II—OPERACIONALIZA-

ÇÃO DA REDE

Etapa 1—Revisão e Adoção da proposta do 

Plano de Negócios. Fevereiro de 2015

Etapa 2—Formação de jovens em Pós-Co-

lheita e Processos de Abastecimento Esco-

lar. Fevereiro de 2015

Etapa 3—Início da atividade de abasteci-

mento de cantinas. Março de 2015

O processo de criação da Rede de Produ-

tores foi assente numa base participativa 

e em estreita relação com as Associações 

Rurais já existentes nas principais zonas 

agrícolas da ilha de São Vicente, a saber: 

Vale de Madeiral e Calhau (Associação Agro-

pecuária de Calhau e Madeiral), Ribeira de 

Vinha (Associação Comunitária de Ribeira 

de Vinha) e Tchon d’Holanda (Associação de 

Agricultores de Tchon d’Holanda). Através 

das associações foram identificados produ-

tores de cada zona para constituir o grupo 



43
Organização, Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas 
Locais Orientadas ao Abastecimento de Cantinas Escolares

motor que serviu de base à discussão da mis-

são, metas, objetivos e organização da rede, 

chegando assim a uma proposta de estatuto 

discutida posteriormente numa assembleia 

preparatória, em janeiro de 2015, que con-

tou com 25 participantes.

Nesta assembleia foram apresentadas 

sugestões, por parte dos diferentes interve-

nientes, e introduzidas alterações ao esta-

tuto apresentado e ficou definido o nome da 

rede: Rede de Produtores Agropecuários Lo-

cais de São Vicente—REPAL-SV. Por último 

ficou marcada a Assembleia Constituinte 

para o dia 21 de fevereiro de 2015. 

A Assembleia Constituinte realizou-se, as-

sim, na sede da Associação de Tchon d’Ho-

landa, dirigida por uma comissão instala-

dora constituída pelos três presidentes das 

associações rurais. O primeiro ponto votado 

e aprovado foi o valor relativo à joia e cota a 

pagar pelos sócios da REPAL, seguidamente 

os presentes interessados tiveram oportuni-

dade de se inscrever e realizar o pagamento; 

foram inscritos 41 sócios. Depois da ins-

crição foi lido o documento dos Estatutos, 

seguido de apreciação e aprovação pelos 

sócios. Por fim, foi realizada a eleição dos 

órgãos sociais, através da votação por cargo, 

ao contrário da tradicional votação por lis-

ta. Este método permitiria a constituição de 

uma associação representativa das várias 

zonas agrícolas (com o sistema de lista cor-

ria-se o risco de serem apresentadas listas 

de cada zona) e a responsabilização e real 
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interesse de cada indivíduo para ocupar de-

terminado cargo.

A Associação denominou-se REDE DE 

PRODUTORES AGROPECUÁRIOS LOCAIS 

DE SÃO VICENTE, abreviadamente designa-

da REPAL-SV e foram definidos como fins:

1. A REPAL tem por fim o desenvolvimen-

to sustentável da agricultura, pecuária, 

agroindústria e todas as atividades do meio 

rural e a defesa dos interesses dos seus asso-

ciados enquanto produtores agropecuários 

da ilha de São Vicente.

2. Ainda constituem objetivos da 

Associação:

a) Promover o desenvolvimento socioeco-

nómico da área de abrangência, com ênfase 

no desenvolvimento de atividades em prol 

da melhoria do nível e qualidade de vida da 

população rural.

b) Fortalecer a união entre produtores 

agrícolas e pecuários locais da Agricultu-

ra Familiar, para consecução de objetivos 

comuns, que valorizem o homem e a mu-

lher rural;

c) Promover ações de formação e capacita-

ção dos seus membros em áreas relevantes 

da intervenção da REPAL;

d) Promover, operacionalizar e disponi-

bilizar serviços de aconselhamento e assis-

tência técnica aos seus associados e ao pú-

blico em geral;

e) Promover a concentração e comercia-

lização de produtos agropecuários, agroali-

mentares, em natureza ou transformados, 

inclusive o fornecimento de géneros alimen-

tícios para escolas, hospitais, etc.; 

f) Promover a qualidade e a planificação da 

produção agropecuária e o seu contributo na 

segurança alimentar da ilha de São Vicente;

g) Estimular o espírito de entreajuda en-

tre os produtores agropecuários de São Vi-

cente e desenvolver formas de cooperação 

que auxiliem os associados;

h) Estabelecer parcerias e desenvolver 

relações de cooperação com outras asso-

ciações/instituições congéneres, nacionais 

ou estrangeiras.
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ABASTECENDO

No sentido de planificar a produção e ga-

rantir a disponibilidade de produtos, antes 

e durante o período de abastecimento das 

cantinas escolares, foram dinamizados três 

momentos de planificação juntamente com 

os produtores e sócios da REPAL.

No dia 2 de dezembro de 2014 decorreu a 

Primeira Sessão de Planificação e Candida-

tura à fase de abastecimento de cantinas es-

colares. A sessão foi realizada no Centro de 

Formação Mestre Kunke no Mindelo, e con-

tou com a participação de 26 agricultores 

(11 agricultores da zona do Vale de Madeiral 

e Calhau, 2 agricultores da Ribeira de Vinha 

e 13 agricultores de Tchon d’Holanda). 

Através de uma dinâmica participativa, 

similar a um leilão agrícola, os agriculto-

res das diferentes zonas agrícolas de São 

Vicente candidataram-se ao abastecimen-

to de produtos agrícolas (abóbora, batata 

comum, batata-doce, beringela, beterraba, 

cebola, cenoura, couve, tomate, tamarindo) 

para o Programa de Cantinas Escolares, a 

entregar no período 09 de Março a 27 de 

Abril conforme os seguintes prazos: 1.ª En-

trega: 9 Março 2015, 2.ª Entrega: 16 Março 

2015, 3.ª Entrega: 23 Março 2015, 4.ª En-

trega: 13 Abril 2015, 5.ª Entrega: 20 Abril 

2015,6.ª Entrega: 27 Abril 2015.

No dia 9 de janeiro de 2015 decorreu a 

Segunda Sessão de Planificação e Candida-

tura à fase de abastecimento de cantinas 

escolares, que se realizou mais uma vez no 

Centro de Formação Mestre Kunk, no Min-

delo, e contou com a participação de 16 agri-

cultores (dez da zona do Vale de Madeiral e 

Calhau, dois da Ribeira de Vinha e quatro  

de Thon d’Holanda). A sessão decorreu nos 

mesmos moldes do encontro anterior e re-

feria-se às entregas no período 07 de maio 

a 01 de junho, conforme os seguintes pra-

zos: 7.ª Entrega: 7 maio 2015, 8.ª Entrega: 

11 maio 2015, 9.ª Entrega: 19 maio 2015, 

10.ª Entrega: 15 maio 2015, 11.ª Entrega: 1 

junho 2015.

A última sessão de planificação decorreu 

no dia 4 de junho de 2015, tendo sido rea-

lizada nas instalações do CERAI, no Min-

delo, e contou com a participação de 19 

agricultores e dos cinco jovens operadores 

de pós-colheita que estão a acompanhar o 

processo de abastecimento. Através de uma 
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dinâmica participativa, os agricultores das 

diferentes zonas agrícolas de São Vicente 

candidataram-se ao abastecimento de pro-

dutos agrícolas para as últimas três entre-

gas do Programa de Cantinas Escolares: 8 

de junho, 15 de junho, 22 de junho.

Uma das atividades ligada ao processo 

de abastecimento foi a realização de uma 

Formação em pós-colheita e processos 

de abastecimento escolar, dirigida a 10 

jovens, num total de 32 horas (teoria e 

prática). A formação tinha como principal 

objetivo a aquisição de conhecimentos e 

competências nos processos de preparação 

dos produtos agrícolas, nomeadamente na 

recolha de produtos nas parcelas agrícolas, 

seleção com critérios de qualidade, limpeza, 

pesagem, acondicionamento, inspeção fitos-

sanitária, transporte, entrega nas escolas.

O processo de abastecimento das cantinas 

escolares desenvolveu-se em duas fases que 

representaram três contratos de abasteci-

mento (entre a FICASE e a REPAL). Na pri-

meira fase (2 contratos), foram abastecidas 

seis escolas, num total de 1200 alunos, na 

segunda fase (1 contrato) foram abasteci-

das 7 escolas, num total de cerca de 1500 

alunos, representando aproximadamente 

18% da comunidade escolar do ensino bási-

co de São Vicente.

O abastecimento decorreu entre março 

e julho de 2015, as entregas eram feitas 

semanalmente, num total de treze. Trinta 

e dois produtores locais participaram nas 

entregas de doze produtos (dos quais ape-

nas dois não eram provenientes da ilha de 

São Vicente—alho e banana). Durante este 

período foram fornecidas às escolas: Jovino 

Santos, Ribeirinha; Escola Nova, Ribeira 

Bote; Arnaldo Medina, Bela Vista; Madeiral, 

Ribeira de Calhau e Chãzinha, no Vale de 

Calhau e Madeiral e a escola da 2.ª compa-

nhia, em Chã de Cricket. 

Para o desenvolvimento da atividade de 

abastecimento pela REPAL foi adquirida 

uma viatura de transporte comercial refri-

gerada e foram remodelados os espaços ce-

didos pelo Ministério da Educação (MED), 

na escola de 2.ª Companhia, para a abertura 

de uma central de atividades. Este espaço 

recebeu uma série de equipamentos essen-

ciais à pós-colheita e conservação de produ-

tos, como uma câmara frigorífica, balanças, 

caixas de transporte, material de escritório 

e material informático, etc.

A construção tal como a elaboração da 

estratégia de funcionamento e processos 

beneficiou da colaboração de diversas pes-

soas, entre estas os consultores Alejandro 

Guzman, Manuel Puerta e Josefina Cervera.
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APOIANDO
Grupo de Apoio às Cantinas Escolares

Entre as atividades previstas para a ini-

ciação de uma Rede de Produtores desta-

ca-se a “Criação de um Grupo de Gestão e 

Seguimento do Sistema de Compra Local”, 

composto por gestores escolares, pais, agri-

cultores e instituições locais, 

para acompanhar e apoiar a 

FICASE na implementação, 

em São Vicente, do programa 

de abastecimento das canti-

nas escolares. 

No âmbito da missão de As-

sistência Técnica de Marga-

rita Hernández do Instituto 

Canário de Qualidade Agroa-

limentar (ICCA) e Coorde-

nadora do Programa de Can-

tinas Escolares de Canárias 

(Eco-comedores Escolares) 

em Outubro de 2014, foi rea-

lizado, no salão da Biblioteca 

Municipal do Mindelo, o Atelier "Diagnós-

tico Participativo do Programa das Can-

tinas Escolares, em São Vicente", com o 

objetivo de: i) socializar a experiência de 

abastecimento de cantinas escolares das Ca-

nárias; ii) diagnosticar o funcionamento do 

programa a nível local até ao momento e iii) 

identificar atores locais e funções para um 

grupo de apoio às cantinas escolares. Com 

base nos resultados do Atelier, que envol-

veu os diferentes atores de São Vicente que 

participam no Programa de Abastecimento 

Cantinas Escolares, revelou-se de extrema 

importância criar/revitalizar um Grupo de 

Apoio às Cantinas Escolares. 
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Neste sentido, a partir de novembro de 

2014, iniciaram-se os encontros do Grupo 

de Apoio às Cantinas Escolares (GRACE), 

constituído por elementos da equipa técni-

ca do projeto, elementos da FICASE, repre-

sentantes de produtores agrícolas, de pais e 

encarregados de educação, gestores escola-

res, o representante da anterior Comissão 

Concelhia e o nutricionista do Ministério da 

Saúde. No decorrer dos primeiros encontros 

foram definidos os termos que deveriam 

orientar o grupo no futuro, as suas caracte-

rísticas e foi concebido o plano de atividades 

para o ano escolar de 2015.

O Grupo Regional de Apoio às Cantinas 

Escolares (GRACE) é uma organização for-

mal não hierarquizada de carácter regional, 

consultivo e representativo das seguintes 

categorias: alunos e pais, professores e ges-

tores escolares, produtores agrícolas locais, 

instituições com responsabilidades (FICA-

SE, Delações do Ministério de Desenvolvi-

mento Rural, do Ministério da Saúde e do 

Ministério da Educação e Desporto, etc.). O 

GRACE tem como missão contribuir para 

a eficaz implementação do Programa de 

Abastecimento às Cantinas Escolares de 

São Vicente, propondo-se a apoiar a FICA-
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SE numa melhor gestão do Programa de 

Abastecimento, visando a sua sustentabili-

dade. Os objetivos específicos definidos para 

o grupo são:

1. Identificar os principais constrangi-

mentos no funcionamento das Cantinas Es-

colares a nível concelhio e apresentar pro-

postas alternativas viáveis e sustentáveis 

de solução;

2. Garantir a participação de cada ator 

num sistema de seguimento e avaliação do 

Programa de Abastecimento, incluindo pais 

e agricultores desde o seu início; 

3. Melhorar a articulação entre atividades 

e parceiros através de uma metodologia de 

decisão e análise participativa;

4, Identificar formas de angariação de 

fundos para complementar as despesas 

com o funcionamento das cantinas a nível 

concelhio;

5. Promover ações de informação e sensi-

bilização junto dos agricultores, incentivan-

do as melhores práticas agrícolas ao nível da 

produção de produtos ecológicos que repre-

sentem uma opção saudável para abastecer 

as cantinas escolares;

6. Promover ações de informação e sen-

sibilização junto dos pais, encarregados de 

educação, comunidade e setor privado, vi-

sando o seu maior engajamento no Progra-

ma de Abastecimento às Cantinas Escolares 

de São Vicente;

7. Promover a criação de Grupos de Pais 

e Encarregados de Educação, visando a sua 

participação na gestão de cantinas escolares 

(a vários níveis, nomeadamente financeiro, 

administrativo, social, de participação e en-

volvimento de outros pais e encarregados de 

educação, etc.);

8. Promover a melhoria das infraestrutu-

ras escolares. 

Foram ainda definidas como atividades do 

GRACE a realização de um diagnóstico de 

necessidades, ações de divulgação e sensi-

bilização e o estabelecimento de parcerias 

que permitam apoiar o programa de abas-

tecimento. 
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CAPACITANDO

Área de Associativismo 
e Cooperativismo

Capacitação em Identificação 

e Elaboração de Projetos 

Os principais objetivos desta capacitação 

eram o de apresentar conceitos básicos so-

bre a gestão de projetos e instrumentalizar 

os participantes para a identificação e ela-

boração de projetos. A formação decorreu 

nos dias 21, 22 e 28 de abril, 

num total de 9h e contou com 

a participação de cerca de 27 

membros de associações ru-

rais e comunitárias.

O primeiro dia centrou-se no 

conceito do projeto, as suas 

principais características e 

o ciclo do projeto: diagnósti-

co, planeamento, implemen-

tação e avaliação. A fase de 

diagnóstico pressupõe uma 

análise de necessidades e pro-

blemas, análise do grupo-alvo 

da ação, das parcerias e, por 

fim, uma análise SWOT (do in-

glês strenghts, weaknesses, opportunities e 

threats), que pretende analisar o ambiente 

interno e externo que afeta a ação/organi-

zação. A fase de planeamento pressupõe a 

definição de objetivos, resultados, indica-

dores, meios de verificação e atividades, 

sendo muitas vezes pertinente a construção 

de um quadro lógico que congregue todas 

estas informações. Na definição dos objeti-

vos é fundamental diferenciar os objetivos 

gerais dos objetivos específicos e ter em con-

ta que ambos devem ser concretos, mensu-
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ráveis, realistas e temporais. Ainda na fase 

de planeamento deverá ser estabelecido um 

cronograma e um orçamento, o mais deta-

lhados possível, e estabelecer as parcerias 

essenciais para a consecução do projeto. 

Há outros aspetos a levar em consideração 

no momento de desenho da ação, nomeada-

mente a viabilidade e sustentabilidade do 

projeto, o que implica uma análise de risco, 

a perceção da viabilidade técnica ao nível 

interno, de parcerias e de envolvimento dos 

vários atores e uma análise da sustentabili-

dade, ou seja, a continuidade e durabilida-

de após o término do projeto e os possíveis 

impactos e efeitos após a implementação. 

Relativamente à fase de implementação, 

destacaram-se alguns aspetos relevantes, 

nomeadamente a importância dos requi-

sitos do projeto (recibos, compras relacio-

nadas com as atividades, cumprimento na 

entrega de relatórios técnico-fi nanceiros), o 

respeito pelo cronograma delineado (tendo 

sempre em conta os ajustes necessários), a 

importância da documentação de todas as 

atividades com fotografi as, fi lmes, folhetos, 

relatórios, etc. e a importância de comu-

nicar e discutir quaisquer alterações que 

possam surgir e que são justifi cáveis com os 

parceiros e os fi nanciadores. O segundo mó-

dulo da formação foi dedicado ao orçamento 

e realização/ implementação do projeto.  

O terceiro dia foi dedicado a exercí-

cios práticos.

Capacitação em Dinâmicas e Gestão 

de Estruturas Associativas

A formação em Dinâmicas e Gestão de Es-

truturas Associativas, dirigida a membros 

de Associações Rurais ou Comunitárias, 

bem como pessoas potencialmente interes-

sadas nas dinâmicas e estrutura de uma 

associação, tinha como objetivo abordar o 

papel da associação no desenvolvimento da 

Os objetivos do fundraising são: conseguir 

doações; e mais do que conseguir doações, 

conseguir doadores; e mais do que con-

seguir doadores, montar um sistema de 

conquista de doadores; um sistema que, 

acima de tudo, os leve a doar sempre maio-

res somas e sempre mais frequentemente; 

e, por fi m, um sistema que conduza os 

doadores a deixar um legado; e que façam 

tudo isto identifi cando-se com a organiza-

ção que apoiam e com o trabalho que é feito 

através dela.
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comunidade, o seu funcionamento efetivo 

e eficaz e os instrumentos de gestão para 

organizações comunitárias. A formação de-

correu entre os dias 7 e 9 de julho, na cidade 

do Mindelo, num total de 9h, e contou com a 

presença de 24 participantes.

O primeiro dia começou com um debate 

acerca do que é o associativismo, passando 

depois para a apresentação de conceitos teó-

ricos sobre o mesmo, os seus princípios, os 

objetivos de uma associação, os passos para 

a criação e a função de cada um dos seus ór-

gãos sociais. A sessão foi ainda complemen-

tada com vídeos, dinâmicas de grupo e exer-

cícios de discussão, apresentação e debate. 

O Associativismo é uma forma de organi-

zação que tem como finalidade conseguir 

benefícios comuns para os seus associados 

por meio de ações coletivas. A associação 

é formada por um conjunto de pessoas que 

se organizam para defender interesses co-

muns, sem fins lucrativos e com personali-

dade jurídica. Destacam-se como princípios 

do associativismo a adesão voluntária, a ges-

tão democrática pelos sócios, a participação 

económica dos sócios, o princípio da auto-

nomia e independência, da educação, for-

mação e informação, princípio da interação 

e interesse pela comunidade envolvente.

O segundo dia de capacitação centrou-se 

nas temáticas de liderança, comunicação 

eficaz e gestão de conflitos. A sessão foi mar-

cada por dinâmicas grupais e exercícios de 

participação ativa. 
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O terceiro e último dia focou a importân-

cia dos instrumentos de gestão, desde pro-

cedimentos administrativos e financeiros, 

arquivos, planos de atividades, relatórios 

de atividades e contas, etc. Foram mostra-

dos exemplos de documentos e realizados 

exercícios. A última parte da sessão foi de-

dicada às fontes de financiamento, origem 

dos recursos financeiros de uma associação,  

fundraising ou angariação de fundos e for-

mas de criar um plano de ação com vista à 

angariação de fundos. 

O fundraising é a forma como as organi-

zações sem fins lucrativos se organizam e 

desenvolvem atividades com o objetivo de 

angariar sobretudo recursos financeiros, 

junto de diversos públicos, que permitam 

a sustentabilidade da organização e dos 

seus projetos.
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Área de Produção 
Ecológica 
e Boas Práticas 
de Pós-Colheita

A criação de uma rede de abastecimento 

de cantinas escolares constitui uma oportu-

nidade para reforçar a agricultura familiar 

na ilha de São Vicente, através da moderni-

zação do tecido produtivo. Este desafio exi-

ge uma revisão de toda a cadeia produtiva e 

obriga os principais atores do mundo rural 

a realizar uma aposta na qualidade do seu 

produto para satisfazer as necessidades do 

consumidor final. 

O princípio orientador é a agroecologia, 

que aposta numa agricultura sustentável, 

moderna e produtiva, desde uma perspeti-

va ambientalista e de justiça social, oposta 

à agricultura convencional baseada no uso 

de agroquímicos e na exploração intensiva. 

O ciclo formativo desenvolvido nesta área 

estava divido em seis módulos onde se in-

centivava a profissionalização da atividade 

agrícola e a sua sustentabilidade, passando 

pelo pós-colheita até à comercialização dos 

produtos agrícolas, e tinha como objetivo 

aumentar as capacidades técnicas e empre-

sariais dos pequenos produtores, dos técni-

cos agrícolas e das associações do setor na 

ilha de São Vicente. Assim foram desenvol-

vidas as capacitações abaixo.
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PLANIFICAÇÃO DE CULTIVOS

A planificação dos cultivos é uma ferra-

menta fundamental para enfrentar os de-

safios inerentes à modernização do setor 

agrícola, que atualmente o país enfrenta. 

Através da formação foi possível conhecer 

várias ferramentas de planificação e elabo-

ração de calendários de cultivo. Para cada 

mês do ano são estudadas as espécies hortí-

colas, as variedades indicadas para plantar 

e os melhores processos para o fazer, no 

sentido de obter os melhores resultados em 

quantidade e qualidade.

FERTILIDADE DOS SOLOS

Tanto o solo como a água são recursos es-

cassos que se podem esgotar se não forem 

usados de forma sustentável. Durante a 

formação foram apresentados diferentes 

aspetos envolvidos na nutrição vegetal e 
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elaboradas estratégias para potenciar a fer-

tilidade do solo e a sua capacidade de arma-

zenamento de água. 

Esta capacitação incluiu uma aula prática 

de compostagem, desenvolvida no Centro 

Agroecológico do Madeiral, que reuniu agri-

cultores das três zonas agrícolas. 

CONTROLO NATURAL DE PRAGAS

Os agricultores consideram as pragas 

como um dos principais problemas enfren-

tados. O uso de agrotóxicos é causa, a longo 

prazo, de mais problemas do que aqueles 

que evita. Durante a formação foram iden-

tificadas as principais pragas que afetam os 

cultivos e os métodos de controlo mais efica-

zes e amigos do ambiente.

Esta capacitação incluiu uma aula prá-

tica de elaboração de biopesticidas, que 

se desenvolveu na zona de Tchon d’Holan-

da, abrangendo agricultores das três zo-

nas rurais.

PÓS-COLHEITA PARA PEQUENOS 

AGRICULTORES

Atualmente a gestão e a conservação de 

produtos agrícolas podem ser melhoradas. 

Através da formação foi possível conhecer 

todos os processos fisiológicos intervenien-

tes durante o pós-colheita de produtos hor-

tícolas, perceber os agentes que provocam 
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perdas de qualidade e os diferentes métodos 

de controlo para diminuir o seu efeito.

A formação desenvolveu-se em cada uma 

das zonas agrícolas de São Vicente. Para 

complementar foi ainda realizada uma pa-

lestra sobre pós-colheita da batata e cebola 

(principais cultivos de São Vicente) pelo 

consultor Manuel Puerta, membro da equi-

pa de consultores em pós-colheita enviada 

por FIAES (Fundación Instituto de Agricul-

tura Ecológica y Sostenible).

Estas formações foram complementadas 

com três palestras: Agroecologia, Controlo 

Natural de Pragas e Fertilidade dos Solos 

desenvolvidas por José Luis Porcuna e Ma-

ria Jaizme-Veja, no quadro da consultoria 

em parceria com a FIAES. 
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REFLETINDO

Ao longo do projeto realizaram-se três mo-

mentos de reflexão e discussão, conjugados 

com espaços de capacitação e divulgação de 

diversas atividades. O objetivo destes even-

tos era colmatar necessidades identificadas 

nos diagnósticos, nomeadamente no que 

diz respeito à lacuna de espaços de debate 

que reúnam diferentes atores e permitam a 

todos, nomeadamente os produtores locais, 

participar ativamente em temas que lhes 

são de suma importância e interesse.

SEMANA DA ALIMENTAÇÃO 

E SAÚDE ESCOLAR

O primeiro momento de divulgação e de-

bate decorreu entre os dias 18 e 22 de maio 

de 2015, com a realização da Semana da 

Alimentação e Saúde Escolar, sob o lema 

“Alimentação e Saúde Escolar, uma respon-

sabilidade de todos”. O evento teve como 

objetivos:

Apresentar e Socializar a Lei de Alimenta-

ção Escolar, aprovada em abril de 2015;

1. Promover a importância da alimentação 

escolar na promoção da saúde e da seguran-

ça alimentar; 

2. Divulgar o Projeto “Rede de Abaste-

cimento Local de Cantinas Escolares de 

São Vicente”;

3. Divulgar o Projeto “Escolas Promotoras 

de Saúde” e analisar a sua implementação;

4. Divulgar o Projeto “Lanche Escolar” 

para alunos de ensino secundário;

5. Debater o Programa de Alimentação 

Escolar enquanto oportunidade de Mercado 

para os Produtores Agrícolas (produtores 

agrícolas e empresas de distribuição);

6. Conhecer a composição, âmbito de tra-

balho, plano de atividades e estratégias de 

crescimento do GRACE;

7. Assinatura dos Contratos de Abasteci-

mento de Produtos Frescos entre a FICASE 

e a REPAL; 

A semana incluiu diversos momentos, 

desde a apresentação pública da Lei da ali-

mentação e saúde escolar, entrega pública 

de produtos hortícolas numa das escolas 

abrangidas pelo projeto, encontro do GRA-

CE com o presidente da FICASE, apresen-
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tação das experiências de abastecimento de 

cantinas escolares do programa conjunto 

das Nações Unidas e do projeto CERAI/FI-

CASE, uma mesa redonda, a apresentação 

pública da rede de produtores e a assinatura 

do contrato de abastecimento com a FICA-

SE. Foram ainda levadas a cabo visitas às 

escolas promotoras de saúde, apresentada 

a iniciativa Escola Promotora de Saúde e 

os seus resultados e a palestra “Segurança 

Alimentar: a importância da alimentação 

escolar na promoção da saúde dos alunos”. 

A Mesa Redonda representou um impor-

tante marco de reflexão e debate sobre o 

“Abastecimento de Cantinas Escolares: 

Oportunidades e Desafios do futuro Mercado 

Institucional”. O principal objetivo do even-

to era reunir os principais stakeholders na 

área da produção agrícola local e distribui-

ção alimentar da Ilha de São Vicente num 

único fórum. Juntar instituições públicas, 

autárquicas, organizações da sociedade civil 

e operadores privados para, em conjunto, 

analisar as futuras oportunidades e os de-

safios criados pela nova Lei da Alimentação 

Escolar e pelo Programa de Abastecimento 

Local de Cantinas Escolares que a FICASE 

tem vindo a implementar. Pretende-se atra-

vés do diálogo entre os diversos atores inter-

venientes neste setor fortalecer a sensibi-

lização, a participação e o consenso para 

este tipo de políticas públicas. 

Para introduzir o debate realizaram-se 

duas apresentações sobre as atividades e os 

resultados conseguidos pelas iniciativas pi-

loto de abastecimento de cantinas escolares 

através de compras locais de produtos agrí-

colas realizadas em São Vicente no âmbito 

do Programa Conjunto “Apoio à segurança 

alimentar e nutrição nas escolas” (UNJP) e 

do Projeto “Rede de Abastecimento Local de 

Cantinas Escolares de São Vicente” (Coope-

ração Espanhola). Para introduzir o tema 

de debate foi apresentada, pela ADEI, uma 

breve análise sobre as oportunidades de ne-

gócio derivadas da abertura do mercado ins-

titucional representado pelo abastecimento 

das cantinas escolares com produtos locais.

JORNADAS DE AGRICULTURA 

ECOLÓGICA E CERTIFICAÇÃO 

PARTICIPATIVA

As Jornadas de Agricultura Ecológica e 

Certificação Participativa realizaram-se 

entre os dias 7 e 10 de setembro de 2015 

e tiveram como objetivo fomentar conheci-

mentos e práticas relacionadas com a agri-

cultura ecológica e promover o debate em 

torno dos sistemas participativos de garan-

tia. Estas jornadas combinaram momentos 

de capacitação, através da realização de pa-

lestras por dois consultores internacionais, 

José Luis Porcuna e Maria Jaizme-Veja, no 

âmbito da consultoria da FIAES a CERAI, e 

um evento de reflexão e debate, na forma de 

Mesa Redonda.

Foram realizadas as seguintes palestras: 

Agroecologia, Controlo Natural de Pragas, 

Fertilidade dos solos. A mesa redonda, que 
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aconteceu no último dia de atividades, tinha 

como objetivos: i) discutir a importância dos 

Sistemas de Garantia Participativos (SGP) 

e os seus benefícios para os produtores; ii) 

entender a aplicabilidade do SGP no contex-

to de São Vicente/Cabo Verde; iii) debater 

estratégias/medidas de implementação.

A agroecologia apresenta-se como uma 

ciência global que pode fornecer orienta-

ções gerais para a conceção e gestão dos 

agro-sistemas, com base nos seguintes pres-

supostos: promover processos para recu-

perar e aumentar a diversidade, conservar 

e melhorar os recursos naturais, conceber 

ciclos fechados de materiais e resíduos, 

desenvolver tecnologias de baixa depen-

dência externa, recuperar conhecimentos 

tradicionais e desenvolver os mercados 

locais. A diversidade agroecológica dos 

ecossistemas e o uso racional dos recursos 

naturais obriga a procura  de soluções sus-

tentáveis para os sistemas de produção e 

manuseamento.

“Os sistemas de garantia participativos são 

sistemas de garantia de qualidade focados 

localmente. Certificam produtores baseados 

na participação ativa das partes interessa-

das e estão fundamentados na confiança, 

nas redes sociais e na troca do conheci-

mento.” 03 Os Sistemas Participativos de 

Garantia (SPG) representam uma alterna-

tiva à certificação por terceira parte, espe-

cialmente para mercados locais e cadeias de 

suprimento curtas. Os 

SPG permitem a parti-

cipação direta dos produtores, consumido-

res e outras partes interessadas: i) durante 

a escolha e a definição dos padrões; ii) no de-

senvolvimento e implementação dos proce-

dimentos de certificação e iii) nas decisões 

sobre certificação.

JORNADAS DE COOPERATIVISMO 

E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA

As Jornadas de Cooperativismo e Comer-

cialização Agrícola decorreram entre os dias 

26 e 30 de outubro de 2015 e foram compos-

tas por três momentos de capacitação, um 

momento de apresentação de experiências 

e contextos do Cooperativismo ao nível na-

cional e internacional e culminou com uma 

mesa redonda de reflexão e debate à volta 

da temática. 

Os principais objetivos destas jornadas 

centravam-se em capacitar um conjunto 

de atores em sistemas de comercialização 

agrícola, com especial destaque para os 

circuitos curtos, e debater a importância 

do Cooperativismo como motor de desen-

volvimento sustentável da agricultura e do 

território, em Cabo Verde. O Engenheiro 

Agrícola Ignácio Errando, consultor e es-

pecialista enviado pela FIAES no quadro da 

consultoria a CERAI, dinamizou as sessões 

“Mercados e Sistemas de Comercialização 

Agrícola”, “Comercialização por Associa-

ções e/ou Cooperativas” e “Gestão Social e 

Empresarial de Cooperativas”, onde foram 

abordadas diversas questões como o merca-
03 http://www.ifoam.

bio/en
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do, a lei da oferta e da procura, os canais de 

comercialização, as vantagens dos circuitos 

curtos de comercialização, a génese das coo-

perativas, os princípios, estrutura e dinâ-

mica do cooperativismo, a importância da 

realização de um plano estratégico, assim 

como a sua elaboração, e a importância do 

marketing para o sucesso da cooperativa. 

No dia 29 de outubro a sessão foi dedica-

da à apresentação de “Empresas sociais 

e Cooperativas de sucesso em Espanha e 

Cabo Verde”. Igná-

cio Errando trouxe 

o caso da Coopera-

tiva de Queijos de 

Catí, em Castellón 

(Espanha), que, do 

fracasso em que 

submergiu devido 

à queda dos preços 

do leite, chegando 

mesmo à falência e 

ao afastamento da 

maioria dos seus 

sócios, soube reerguer-se, construindo um 

plano de viabilidade que se centrava, essen-

cialmente, na qualidade do seu produto: o 

queijo. Criaram a marca, participaram em 

concursos para ganhar visibilidade e reco-

nhecimento e ganharam mais de 40 pré-

mios em concursos nacionais e internacio-

nais. Atualmente a Cooperativa continua a 

aumentar as vendas, os sócios aumentaram 

o número de animais que possuem para dar 

resposta à demanda e a marca é um sucesso. 

O Dr. Elísio Semedo, representante do 

Fórum Cooperativo de Cabo Verde, apre-

sentou a “Génese, evolução e decadência 

do Cooperativismo em Cabo Verde—con-

sequência prática e persistência utópica”, 

explicando a evolução do Cooperativismo no 

país desde o período colonial até aos dias de 

hoje, as causas da decadência a que se as-

sistiu no movimento Cooperativo e algumas 

ideias para o futuro do Cooperativismo em 

Cabo Verde. A sessão terminou com a apre-

sentação da Coope-

rativa PARES, pela 

Dr.ª Alcinda Lima, 

um exemplo de co-

mercialização de 

produtos transfor-

mados artesanais 

de Santo Antão. A 

PARES, criada em 

2010 através de um 

projeto de Desenvol-

vimento Rural pro-

movido pela ONG 

Atelier Mar com o apoio técnico-financeiro 

da ONG francesa ESSOR, tem três verten-

tes de atuação: os produtos alimentares 

transformados, insumos agrícolas e insu-

mos para a transformação (embalagens e 

rótulos). A Cooperativa passou por dife-

rentes fases de maturação, ultrapassando 

crises de gestão e criando estratégias de 

crescimento ao longo do tempo. Atualmen-

te viu aumentado o número e diversificação 

de clientes quer na repartição por ilha, quer 

Cooperativa é uma associação de pessoas 

que se unem, voluntariamente, para satis-

fazer aspirações e necessidades económi-

cas, sociais e culturais comuns, por meio 

de uma empresa de propriedade comum e 

democraticamente gerida. É uma cultura 

baseada na solidariedade, confiança e na 

ação coletiva.
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pelo tipo de estabelecimento, e continua a 

caminhada no sentido do desenvolvimento 

não só da cooperativa mas também dos seus 

sócios/produtores.

No último dia das Jornadas realizou-se a 

Mesa Redonda “Cooperativas como Motor 

do Desenvolvimento Sustentável da Agri-

cultura e do Território”. Os principais obje-

tivos deste momento de reflexão e discussão 

foram, por um lado, apresentar um conjunto 

de experiências nacionais e internacionais 

de cooperativas agrícolas e, por outro, discu-

tir a importância do Cooperativismo como 

motor de desenvolvimento sustentável da 

agricultura e do território, ao nível de Cabo 

Verde. Neste encontro estiveram presentes 

um conjunto de atores e representantes de 

instituições governamentais, de autorida-

des locais, da sociedade civil e interessados 

nesta temática. Para além da reflexão que se 

fez acerca do percurso do Cooperativismo 

em Cabo Verde, do encontro ficaram ainda 

várias ideias fundamentais acerca da im-

portância da participação, da revitalização 

do Cooperativismo em diversos setores, no-

meadamente na agricultura e na capacidade 

deste movimento promover a mudança.



68
Caderno do Projeto 12-PR1-0524



69
Organização, Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas 
Locais Orientadas ao Abastecimento de Cantinas Escolares

Introdução

O mundo rural cabo-verdiano tem sofrido 

profundas transformações e mudanças nos 

últimos anos. As políticas de mobilização de 

água e a introdução de novas tecnologias 

têm vindo a contribuir para o aumento da 

produção de alimentos, principalmente 

produtos hortícolas, criando também um 

novo desafio aos agricultores, o da comer-

cialização.

O acesso aos mercados tem, igualmente, 

evoluído bastante. Os produtores reconhe-

cem, inclusivamente, a necessidade de se 

adaptarem às novas exigências dos consu-

midores. O programa de abastecimento das 

cantinas escolares, ao dar primazia à agri-

cultura familiar e de proximidade mediante 

a compra de produtos locais, cria oportuni-

dade aos produtores familiares de iniciarem 

a sua pequena revolução e competir no novo 

cenário da agricultura cabo-verdiana. O mo-

tor deste processo de adaptação e mudança 

deverá ser a aposta firme no conhecimento 

e na qualidade, tanto no processo produtivo 

como no comercial. 

Nos últimos anos, em Cabo Verde, o CE-

RAI tem desenvolvido a sua atividade, jun-

tamente com os seus parceiros estratégi-

cos e atores chave do setor, no sentido de 

contribuir para um desenvolvimento das 

comunidades rurais baseado num enfoque 

agroecológico. Enfoque esse que defenda a 

soberania alimentar, através da promoção 

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

Eng. Alberto Sentís,
Técnico de Agricultura Ecológica—Técnico do projeto
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de modelos de desenvolvimento rural que 

emerjam das capacidades e habilidades dos 

territórios. 

Este capítulo reúne os conhecimentos ge-

rados ao longo desta experiência, através 

das formações que foram desenvolvidas e 

da transferência de boas práticas agrícolas, 

num processo de aprendizagem mútuo, do 

qual resulta o conjunto de fichas de culti-

vos hortícolas apresentadas. As fichas de 

cultivo congregam os aspetos agronómicos 

mais relevantes de cada cultura hortícola, 

conjugando o conhecimento endógeno dos 

produtores locais com as novas técnicas 

de cultivo. 

As fichas introduzem práticas agroeco-

lógicas e técnicas de conservação e ma-

nuseamento dos produtos que permitirão 

aos agricultores aumentar a qualidade ao 

longo de toda a cadeia do processo pro-

dutivo e serem participantes ativos neste 

processo de transformação da agricultura 

cabo-verdiana.
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ABÓBORA
Cucurbita Maxima (nome científico)

CUCURBITACEAS (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

A abóbora é uma planta tropical rasteira e 

de crescimento vigoroso que se estende por 

mais de 5 m. Os talos são ocos e revestidos 

de espinhas, apresentando numerosas ra-

mificações de onde surgem as folhas gran-

des, com forma em coração e com aspeto 

áspero. As flores são amarelas e monoicas, 

ou seja, a planta tem flores masculinas e flo-

res femininas. As flores masculinas predo-

minam sobre as femininas e aparecem pri-

meiro, sobressaindo por cima da folhagem. 

As flores femininas só aparecem a partir de 

talos secundários e terciários, normalmen-

te crescem por baixo da folhagem, perto do 

talo e na base da flor pode adivinhar-se o fu-

turo fruto.

Existem numerosas variedades com fru-

tos de diferentes formas e tamanhos, nor-

malmente a polpa é densa, de cor amarela-

-alaranjada, textura firme e sabor doce. 

A relativa resistência da abóbora à seca de-

ve-se, em certa medida, à capacidade do seu 

sistema radicular, que é bastante desenvol-

vido. A raiz principal chega a uma profun-

didade de mais de dois metros e as raízes 

laterais com as suas múltiplas ramificações 

estendem-se, horizontalmente, na camada 

do solo a uma profundidade não superior a 

60 centímetros.

As sementes da abóbora são grandes, pla-

nas, ovais e uma das extremidades termina 

em ponta. A sua capacidade de germinação 

mantém-se durante 5-6 anos e numa grama 

há aproximadamente entre 4-8 sementes.

VARIEDADES RECOMENDADAS

No cultivo da abóbora recomendam-se as 

variedades locais selecionadas, adaptadas 

às condições de cada zona. No momento de 

obter sementes devemos descartar as da 

fruta deformada ou plantas pouco produti-

vas ou doentes.
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ASPETOS AGROCLIMÁTICOS 

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

Em Cabo Verde a abóbora pode cultivar-

-se durante todo o ano, tanto em regime de 

regadio como em sequeiro, durante os me-

ses húmidos.

As condições climáticas podem alterar 

os rendimentos esperados, especipalmen-

te as baixas temperaturas e a falta de lu-

minosidade.

SOLO

A abóbora adapta-se bem à maioria dos 

solos, quando tenha boa drenagem, mas 

prefere solos soltos, férteis, frescos e pro-

fundos. O cultivo em terrenos arenosos dá 

bons resultados sempre que este seja sufi-

cientemente húmido e tenha uma adequada 

fertilização.

O ciclo de cultivo e o rendimento alcançado variam em 

função das variedades selecionadas pelo agricultor, do 

manuseamento da cultura e das condições climáticas.

Va riedade s
Recom endadas

(INID A)

VARIED ADES 
LO CAIS

MENINA 
RA JA DA

BUTTERNUT

Época 
de Culti vo

Dur ação
Vi ve ir o
(d ia s)

Início  
da Colheita

Dur ação 
da Colheita  

(d ia s)

Rendimen to
(k g/100m2)  

(INID A)

T odo
o ano —

110–140 
dias após

semen te ir a

110–140 
dias após

semen te ir a

90 
dias após

semen te ir a

60–90

150–250

150–30 0

100–20 0

J M A M J J A S O N DF

Sement ei ra

Colheita
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CLIMA

A abóbora é uma planta de clima quente, 

que suporta altas temperaturas e não resis-

te ao frio. A temperatura mínima do cultivo 

pode fi xar-se em torno dos 12-15 ºC. Prefe-

rem zonas protegidas do vento e requerem 

abundante exposição solar. 

ASPETOS AGRONÓMICOS

PLANTAÇÃO

Tradicionalmente a sementeira realiza-se 

de forma manual, diretamente no local de-

fi nitivo (sem necessidade de transplantar), 

enterrando de duas a três sementes em 

cada buraco, a uma profundidade de 2-4cm. 

Também pode propagar-se em bandejas de 

sementeira. O transplante realiza-se quan-

do a planta tenha 2 -3 folhas verdadeiras 

(15-18 dias), para que o crescimento da raiz 

não perca vigor.

MARCO DE PLANTAÇÃO

O marco de plantação dependerá do tama-

nho fi nal da planta, as plantações que rece-

bem podas podem ter densidades mais altas.

Sementes/gr 4-6

Gr Sementes/100m2 100-150

N Plantas/ 100m2 50-70

Rendimento/ 100m2 150-350 kg

FERTILIDADE 

A abóbora é uma planta de ciclo largo com 

uma elevada produção de biomassa (folhas, 

fl ores e frutos) que requer solos férteis e ri-

cos em matéria orgânica para um ótimo de-

senvolvimento do cultivo. É especialmente 

exigente em nutrientes como o Azoto (N), 

Potássio (K) Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg). A 

maior demanda de nutrientes coincide com 

as primeiras fases do cultivo e, para respon-

der às necessidades da abóbora, a adubação 

dever ser fracionada em dois momentos.

ABUBAÇÃO DE PROFUNDIDADE

No momento de preparar o terreno deve 

ser aplicado um abono geral, que consiste 
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em enterrar 2-3 kg/m2 de estrume bem 

descomposto na primeira camada arável do 

solo, onde se desenvolvem as raízes respon-

sáveis pela absorção de água e nutrientes 

(<30cm).Deve ser dado ênfase a fase inicial 

de preparação já que existe uma relação 

direta entre a produção e uma correta pre-

paração da terra. A aplicação de matéria 

orgânica é de vital importância para manter 

e melhorar a qualidade agronómica do solo.

ABUBAÇÃO SUPERFICIAL

Uma vez implantado o cultivo, e com o 

objetivo de potenciar a nutrição, durante o 

crescimento vegetativo devem realizar-se 

aplicações superficiais de composto na base 

da planta. As doses e a frequência destes 

contributos fixam-se segundo o estado fe-

nológico do cultivo e o vigor da planta. As 

contribuições de composto devem reduzir-

-se durante a fecundação dos frutos, para 

potenciar a produção em detrimento do 

crescimento vegetativo. Deve retomar-se a 

adubação da cobertura antes que a planta 

mostre sintomas de exaustão, o que permi-

tirá revitalizar a planta e prolongar o ciclo 

produtivo.Para desenhar uma adubação 

correta recomenda-se  a realização de aná-

lises ao solo, que permitam corrigir deficiên-

cias e fazer o abono de cobertura que mais 

convenha durante o ciclo de cultivo.

REGA

É um cultivo exigente em água devido ao 

seu rápido e exuberante crescimento vege-

tativo, pelo que o seu rendimento depende-

rá, em grande medida, da disponibilidade de 

água no terreno, não obstante, os excessos 

de humidade podem ocasionar asfixia ra-

dicular e problemas fúngicos.É necessário 

que, nas fases de crescimento vegetativo e 

durante a formação dos frutos, se forneça 

a humidade adequada ao cultivo. Ao apro-

ximar-se a fase de maturação, a humidade 

do solo deve reduzir-se com a finalidade de 

ajudar a melhorar a qualidade da produção.

LAVOURA

DESBASTE: Este trabalho realiza-se a 

poucos dias de emergir a planta, quando 

aparecem as primeiras folhas verdadeiras. 

Consiste em deixar 1 ou 2 plantas por cova, 

eliminando as mais débeis.

AMONTOADO: consiste em amontoar 

a areia ao redor do caule da planta, com 

a intenção de favorecer o crescimento 

de raízes adventícias, que permitem à 

planta ter maior capacidade de absorção de 

nutrientes e água. Este trabalho realiza-se 

nas primeiras fases do cultivo antes que a 

planta comece a estender-se pelo solo.
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PODA: consiste em eliminar o vértice 

do tronco principal quando a planta tem 

5 ou 6 folhas verdadeiras, posteriormen-

te também se podem eliminar os talos 

secundários com 3-5 folhas para favorecer 

a formação de flores femininas e acelerar a 

colheita de frutos e para melhorar o enchi-

mento dos frutos elimina-se a rama que se 

segue ao fruto.

ELIMINAÇÃO DE ERVAS DANINHAS:

 

A sua eliminação é fundamental para 

evitar a competição por água e nutrientes 

com o cultivo. 

POLINIZAÇÃO:

Manual: consiste em identificar as flores 

masculinas e colocá-las em cima de uma 

flor feminina que está aberta, deixando cair 

o pólen dentro da flor, esta atividade é um 

dos trabalhos mais importantes do cultivo 

da abóbora, e deve realizar-se nas primei-

ras horas da manhã.

Através do vento e insetos: neste caso não 

há intervenção do agricultor e as flores polo-

nizarão aleatoriamente.

ROTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO 

DE CULTURAS:
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As moscas de abó bora sã o responsá veis 

por grandes perdas no cultivo de cucurbi-

tá ceas (abó bora, pepino, abobrinha, melâ n-

cia, melã o), principalmente para os estados 

juvenis em que sã o capazes de perfurar os 

frutos, vivendo no interior da planta até  

atingirem a idade adulta.

Sã o vá rias as espé cies que atacam o cul-

tivo da abó bora que se caracterizam pela 

sua capacidade de dispersã o e pela alta po-

Bactrocera Invadens, Anastrepha Grandis, 

Dacus Frontalis
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tência reprodutiva: podem pôr até 100 ovos 

num fruto.

Os adultos têm um tamanho médio que va-

ria entre 2 a 5 mm, dependendo da espécie. 

A cor no tórax é variável do vermelho-cas-

tanho ao preto com riscas amarelas laterais 

e asas transparentes. A fêmea tem uma ex-

tensão visível do abdómen, através do qual 

põe ovos no interior do fruto. As larvas ali-

mentam-se na polpa do fruto causando a sua 

perda e completam o seu ciclo de vida (fase 

de pupa) enterradas no chão. Estos dípteros 

são uma espécie polífaga capaz de atacar 

mais de 80 espécies vegetais, produzindo 

graves danos em árvores frutíferas tropicais 

e temperadas.

O controlo dos dípteros é bastante com-

plicado dado que uma parte importante do 

seu ciclo vital se realiza no interior do teci-

do vegetal (folhas e frutos), onde a ação de 

pesticidas ou inimigos naturais é limitada.

As armadilhas com feromona de atração 

sexual, que servem para capturar os ma-

chos, reduzem a reprodução e a contami-

nação de frutas por deposição. Também 

se pode usar uma mistura de vinagre e 

açúcar para atrair a praga ou o fosfato de 

diamonico.

Localmente, costuma-se cobrir as flores 

fecundadas com palha ou materiais trans-

piráveis para evitar a ovoposição da mosca, 

logo no início da formação do fruto, quando 

a epiderme deste é bastante sensível e apre-

senta pouca resistência a ataques.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• COBRIR FRUTOS (EVITAR 

PLÁSTICO);

• ELIMINAR FRUTOS 

CONTAMINADOS;

• USAR BARREIRAS VIVAS;

• ASSOCIAÇÕES DE CULTIVO;

• MULCHING-COBER-

TURA MORTA;

•  USAR TRAMPAS 

(FEROMONAS);

• BIODIVERSIDADE DO SOLO 

(CONTROLO NATURAL);

• INIMIGOS NATURAIS.

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ARMADILHAS;

• COBRIR OS FRUTOS;

• FEROMONAS (palha, 

rede estufa);

• ÓLEO DE NEEM.

CONTROLO ECOLÓGICO

• SINOPSAD.

Para obter ótimos resultados, recomenda-se 

realizar as aplicações de biopesticidas no 

início de infestação das culturas. E repetir 

o tratamento após 5-7 dias da primeira in-

festação.
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Principais problemas detetados

1.  Perdas por fungos, bactérias, insetos ou 

roedores: a abóbora praticamente não apre-

senta problemas de pós-colheita. Os que pos-

sa ter são derivados de golpes na manipula-

ção, por presença de fungos oportunistas 

derivados dos mesmos ou danos por insetos 

ou por roedores.

Colheita e preparação no campo

• Realizar cortes limpos deixando 3 cm. 

de pecíolo.

• É preciso que a abóbora se colete curada 

na terra. O momento certo é quando a 

pele começa a ficar pálida.

• Durante a colheita dos frutos deve evi-

tar-se danificar os talos e as folhas.

Transporte para o armazém

• Veículo em condições adequadas.

• Podem conservar-se sobre a terra de 

cultivo, no entanto éaconselhável levá-

-las para um sítio com sombra e bem 

arejado. Não terá que ser no mesmo dia 

da recolha.

• Evitar fazer golpes no produto.

Receção e manipulação em armazém

• Separar na receção o desperdício (com 

danos e podridões).

• Identificar a entrada nas etiquetas de 

rastreabilidade.

• Evitar golpear e provocar danos 

no produto.

• Ter pessoal formado em manipulação de 

alimentos.

Conservação em armazém

• Podem conservar-se à temperatura am-

biente, num lugar com sombra arejado. 

Evitar exposição direta ao sol. Desta 

forma, a sua conservação pode durar 

meses. A cada semana deve verificar-se 

o seu estado.

• O pecíolo nunca deve estar amarrotado. 

Evitar o contacto do mesmo com super-

fícies duras

• Conservar por lotes ordenados (saídas e 

entradas), gestão de stocks

• Se o produto for cortado para venda em 

partes, deve conservar- se refrigerado a 

12oC e não romper a cadeia de frio até à 

venda do produto.

PÓS-COLHEITA
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• A abóbora pode conservar-se perfeita-

mente congelada durante meses, corta-

da em cubos e sem pele, embora perca 

parte das suas vitaminas

Transporte ao ponto de venda

• Temperatura ambiental e sombra.

• Caso esteja picada deve conservar-se na 

cadeia de frio.

Condições no ponto de venda

• Temperatura ambiental e sombra.

• Caso esteja picada deve conservar-se na 

cadeia de frio.
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BATATA DOCE
Ipomoea batatas (nome científico) 

CONVULVULACEAS (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

A batata doce é uma planta rústica de 

hábito rasteiro que pode chegar a estender-

-se por mais de 2 m. Dispõe de numerosas 

raízes ramificadas e fibrosas que crescem 

tanto em profundidade como em sentido 

lateral. A parte comestível produz-se após 

engrossamento das raízes, dando lugar a 

tubérculos carnosos que armazenam sus-

tâncias de reserva, principalmente em for-

ma de amido.

A cor da pele e da polpa (branco, amarelo 

ou laranja) variam em função da variedade 

cultivada, tal como a forma do tubérculo. 

Apresenta caules suculentos e herbáceos, 

denominados guias ou língua, de cor que 

varia do verde ao avermelhado, e folhas al-

ternadas de cor verde escuro e de formas va-

riadas dependendo da variedade cultivada.

Em Cabo Verde cultiva-se batata doce des-

de o nível do mar até aos 1000 m, com tem-

peraturas entre 22o e 30oC e boa lumino-

sidade, tanto em regime de sequeiro como 

de regadio.

VARIEDADES RECOMENDADAS

Recomendam-se as variedades produzi-

das e selecionadas localmente, por serem 

as que estão mais adaptadas às condições 

de cada zona e as que melhor respondem 

às necessidades do agricultor (precocidade, 

resistência a pragas ou seca, qualidade do 

tubérculo, valor comercial ou aceitação do 

consumidor).
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Va riedade s
Recom endadas

(INID A)

VARIED ADES 
LO CAIS

Época 
de Culti vo

Dur açã o
Vi ve ir o
(d ia s)

Início  
da Colheita

Dur ação 
da Colheita  

(d ia s)

Rendimen to
(k g/100m2)  

(INI DA )

T odo
o an o —

110–160 
dias após

semen te ir a
21 150–35 0

O ciclo de cultivo e os rendimentos alcan-

çados irão variar em função das variedades 

selecionadas pelo agricultor, o manusea-

mento da cultura e as condições climáticas.

ASPETOS AGROCLIMÁTICOS

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

A batata doce pode cultivar-se todo o ano. 

A duração do cultivo, desde a fase de semen-

teira até à colheita, é de 3 a 6 meses, depen-

dendo da variedade selecionada.

As variedades tradicionais, com ciclos de 

cultivo mais largos, são mais suscetíveis ao 

ataque de cylas (mais conhecido como gor-

golho, uma das principais pragas da batata 

doce). Motivo pelo qual cada vez se cultivam 

menos, apesar das suas excelentes qualida-

des organoléticas.

J M A M J J A S O N DF

Sement ei ra

Colheita

SOLO

A batata doce adapta-se a solos com ca-

racterísticas físicas distantas, desenvol-

vendo-se melhor em solos ligeiros, soltos e 

com boa drenagem. Não são recomendáveis 

solos muito argilosos, muito arenosos, nem 

com altos conteúdos de matéria orgânica. 

Quando o solo é muito fértil, pesado ou hú-

mido, o desenvolvimento das folhas e talo 

é muito vigoroso, mas o seu rendimento é 

muito baixo, tal como será a qualidade das 

raízes. As batatas com melhor qualidade ob-

têm-se em solos arenosos e pobres, embora 
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o rendimento seja mais baixo. É  necessá rio 

fazer um bom trabalho de fundo e deixar o 

terreno perfeitamente esponjoso para facili-

tar o desenvolvimento da planta e o engros-

samento dos tubé rculos.

 CLIMA

A batata doce é  uma planta de origem tro-

pical, que prefere climas quentes (24 a 27o 

C) e uma humidade relativamente alta. Tra-

ta-se de uma planta exigente em luz e a falta 

de luminosidade favorece o crescimento da 

parte aé rea da planta em detrimento da pro-

duç ã o de raí zes.

ASPETOS AGRONÓ MICOS

PLANTAÇ Ã O

A batata doce multiplica-se vegetativa-

mente por ramas. Estas devem ter uma 

longitude aproximada de 35 cm e ter 3 ou 

4 folhas (nó s). A rama enterra-se em senti-

do horizontal cobrindo entre 10 e 15 cm da 

rama. Devem eleger-se ramas terminais ou 

intermé dias, que sejam vigorosas e saudá -

veis (livre de cylas).

Para favorecer o crescimento radicular 

antes da plantaç ã o, pode colocar- se o mate-

rial vegetal num ambiente hú mido (envoltas 

num saco de juta molhado) durante dois ou 

trê s dias.

MARCO DE PLANTAÇ Ã O

O marco de plantaç ã o dependerá  do porte 

da planta, as variedades de ciclo cumprido 

precisarã o de mais espaç o para crescer do 

que as variedades de ciclo curto

Sementes/gr —

Gr Sementes/100m2 —

N Plantas/ 100m2 —

Rendimento/ 100m2 150-350 kg

FERTILIDADE

A batata doce é  uma planta de ciclo mé -

dio-longo com uma elevada produç ã o de 

biomassa (folhas, caules e raí zes). Normal-

mente um desenvolvimento vigoroso da 

parte aé rea traduz-se numa diminuiç ã o da 

produç ã o de raí zes, o que leva a que a bata-
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ta doce seja bastante exigente em potássio 

(K) e pouco em nitrogénio (N) ou matérias 

orgânicas nitrogenadas. O estrume fresco 

ou procedente de aves (galinha) não é re-

comendável na adubação da batata doce, 

para evitar desequilíbrios no crescimento 

da planta.

Para responder às necessidades da bata-

ta doce deve fracionar-se a adubação em 

dois momentos.

ABUBAÇÃO DE PROFUNDIDADE

No momento de preparar o terreno deve 

aplicar-se um abono geral, que consiste em 

envolver 2-3 kg/m2 de estrume bem decom-

posto na primeira capa arável do solo, onde 

se desenvolvem as raízes responsáveis pela 

absorção de água e nutrientes (<30cm).

Deverá dar-se ênfase a fase inicial de pre-

paração já que existe uma relação direta en-

tre a produção e uma correta preparação da 

terra. A aplicação de matéria orgânica é de 

vital importância para manter e melhorar a 

qualidade agronómica do solo.

ABUBAÇÃO SUPERFICIAL

Já numa primeira fase de crescimento ve-

getativo, a batata doce requer certas quan-

tidades de Azoto (N). Este contributo de 

composto, realiza- se durante o trabalho de 

amontoado, 40 dias depois da sementeira.

Para definir uma adubação correta, reco-

menda-se a realização de análises ao solo, 

que permitam corrigir deficiências e fazer o 

abono de camada que mais convenha duran-

te o ciclo de cultivo.

REGA

Trata-se de uma planta moderadamente 

tolerante à seca, embora as condições de dé-

ficit hídrico se traduzam numa redução da 

produção. Ao longo de todo o ciclo é impor-

tante manter a humidade do solo para favo-

recer o enraizamento e diminuir os ataques 

provocados por cylas, embora não seja ade-

quada uma humidade excessiva do terreno, 

que pode provocar perdas quantitativas e 

qualitativas na batata doce.

LA VOURA

AMONTOADO: é uma prática que nos 

permite aumentar as produções e ao mesmo 

tempo proteger o cultivo de cylas. Este tra-

balho realiza-se, aproximadamente, aos 40 

dias do transplante e consiste em aportar 

terra na base das plantas e cobrir parte do 

talo que continua descoberto. Desta manei-

ra potencia-se o crescimento das raízes e a 

produção de batatas.
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Trata-se da principal praga da batata doce, 

tanto no solo irrigado como no solo seco e é  

responsá vel por enormes danos econó micos 

para o cultivo. Os adultos medem entre 1,5 

e 2 mm, tem um corpo rí gido, de cor preta 

brilhante e de forma elí ptica. Caracterizam-

-se pela presenç a de um bico alongado e 

curvo que utilizam para perfurar o material 

vegetal. Alimentam-se com todas as partes 

da planta (raí zes, folhas e caules), todavia 

os danos causados pela alimentaç ã o passam 

muitas vezes despercebidos e nã o afetam o 

rendimento da planta.

Os danos mais importantes sã o causados 

pelas larvas, que produzem tú neis desde 

o caule até  a raiz, deixando os tubé rculos 

inú teis para o consumo humano. Se anteci-

parmos a colheita (quando as raí zes pesam 

mais de 500 gr), os danos irã o ser bastante 

reduzidos.

Este inseto apresenta uma escassa mobi-

lidade e a principal fonte de poluiç ã o vem a 

partir de estacas infetadas ou esterco pouco 

decomposto. També m os campos infetados 

num raio de 100 metros e os restos de cul-

tivos anteriores na parcela agrí cola podem 

favorecer o desenvolvimento da praga.

As plantaç õ es com regas regulares, que 

mantê m um certo grau de humidade no solo 

durante o ciclo de vida do cultivo, tê m me-

nos problemas com a praga.

Durante a oviposiç ã o as fê meas põ em uma 

mé dia de 125 ovos em cavidades feitas nos 

caules ou raí zes. Geralmente, a transiç ã o 

dos estados ovo, larva, pupa para o estado 

adulto é  de 4 a 5 semanas, podendo variar 

de acordo com as condiç õ es ambientais.

Durante a oviposiç ã o as fê meas põ em uma 

CYLAS

Cylas puncticollis (Bicho Preto)

MEDIDAS PREVENTIVAS

• DESINFETAR ESTACAS;

• EVITAR ESTACAS 

CONTAMINADAS;

• ELIMINAR RESTOS DE CULTI-

VOS ANTERIORES;

• ROTAÇÃO DAS CULTURAS;

• MANTER UM CERTO GRAU DE 

HUMIDADE DO SOLO;

• REALIZAR AMONTOADOS;

• ANTECIPAR A COLHEITA;

• BIODIVERSIDADE DO SOLO 

(CONTROLO NATURAL);

• INIMIGOS NATURAIS.

CONTROLO ECOLÓGICO

O Cylas é  uma praga de difí cil controle 

com biopesticidas, devido ao facto dos adul-

tos serem bastante resistentes e as larvas 

se encontrarem protegidas dentro da raiz. 

A praga deve ser enfrentada atravé s de um 

conjunto de prá ticas culturais.
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Principais problemas detetados

1. Perdas por respiração: organismo vivo e, 

portanto, respira. As raízes tuberosas ima-

turas, com danos mecânicos ou em germina-

ção apresentam maiores índices de respira-

ção. Ventilar (oxigenar).

2. Perdas por evaporação: as batatas são 

compostas por 60-70% de água. Se perdem 

água, perdem também qualidade e durabili-

dade (afrouxam). Os golpes, fricções ou cor-

tes fazem com que se perca mais facilmente 

essa água.

3. Perdas por fungos, bactérias e insetos: 

nos três casos pode causar podridão dos 

frutos, com desprendimento de calor e, por 

conseguinte, elevação repentina de tempe-

ratura, propagando a infeção.

4. Danos por frio: abaixo de 10o C podem 

aparecer danos por frio. 

5. Produto mal curado: é um erro comum. 

É importante que após a colheita se mante-

nha à temperatura ambiente entre 2 a 10 

dias, sem exposição direta aos raios do sol, 

para que a pele endureça. Serve também 

para desprender a terra do produto.

Colheita e preparação no campo

• As batatas aguentam bastante tempo na 

terra uma vez terminado o seu ciclo, o 

que é uma vantagem na hora de planifi-

car a colheita escalonada.

• Evitar danos desde que é apanhada no 

solo: golpes, fricções e cortes.

• Deixar por um período na terra 

para o curado.

• Eliminar o produto que apresente sinto-

mas ou presença de patogénicos causan-

tes de podridão.

• Identificar a colheita: código produtor, 

lote, variedade, parcela e data de co-

lheita.     

• Os cestos devem ser limpos previamente.

 Transporte até ao armazém

• Proteger da incidência de agentes at-

mosféricos (cobrir com lona ou rede de 

sombra) e com ventilação adequada.

• Veículo em condições adequadas.

• Temperatura ambiente, com sombra.

• Selecionar variedades resistentes 

ou de ciclo curto

• Usar estacas limpas e de-

sinfetadas.

• Usar estrume devidamen-

te composto.

• Rotação de cultivo.

• Limpeza—eliminar restos de cul-

tivo anteriores.

• Realizar amontoados.

• Manter a humidade do solo du-

rante todo o ciclo de cultivo.

PÓS-COLHEITA
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• A ser possível, transportar no mesmo 

dia da colheita.

• Evitar golpear o produto.

Receção e manipulação no armazém

• Fazer nova seleção do produto (danos e 

podridões) e outros elementos: tubércu-

los brotados, verdes, terra, pedras.

• Identificar as entradas nas etiquetas de 

rastreabilidade.

• Evitar golpear e causar danos 

no produto.

• Ter pessoal formado em manipulação de 

alimentos.

• Caso o produto venha com muita terra, 

deve ser lavado e secar à temperatura 

ambiente, num lugar arejado.

Conservação no armazém

• As batatas podem aguentar até 15 dias 

numa temperatura ambiente constante 

de 30oC, se se mantiver a humidade a 

60% e estiverem à sombra.

• As batatas devem estar secas ao entrar 

no armazém

• Temperatura de 12-15oC e 70< HR (%) 

<90 (frescura e humidade). Manter 

constantes.

• Na câmara, as caixas devem manter 

uma certa distância entre elas e com as 

paredes de forma que permitam uma 

correta circulação do ar.

• Conservar por lotes ordenados (saídas e 

entradas), gestão de stocks.

• Iluminação adequada para evitar brota-

ções (não iluminar).

• Deve haver ventilação, para evitar con-

densações.

Transporte ao ponto de venda

• Podem ser transportadas em condi-

ções ambientais se a % HR não bai-

xar dos 60%.

Condições no ponto de venda

• Temperatura e HR ambientais. Sombra.

• Identificar rastreabilidade do produto.
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BATATA INGLESA/COMUM
Solanum tuberosum (nome científico) 

SOLANACEAS (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

A batata inglesa (ou batata comum) é uma 

planta herbácea, de porte ereto e caules 

suculentos quadrangulares que tendem a 

decair com o tempo. As folhas são compos-

tas e formadas por 3-9 folhas ovais. As flo-

res são de cor branca, cor-de-rosa ou lilás, 

dependendo da variedade. Apresenta raí-

zes fibrosas e muito ramificadas das quais 

surgem estolões, que quando cessam o seu 

desenvolvimento, engrossam e formam uns 

órgãos de reserva ricos em hidratos de car-

bono que denominamos tubérculos.

A tuberização é ativada com o fotoperíodo, 

quando os dias são mais curtos do que as 

noites (planta de dias curtos). Em relação à 

temperatura, o frio favorece a tuberização 

e as altas temperaturas favorecem o cresci-

mento da folha em detrimento da produção 

da batata.

Quanto às exigências hídricas aconselha-

-se a plantação em regadio, no entanto, nas 

áreas altas e húmidas das ilhas pode ser cul-

tivada em regime de sequeiro.

VARIEDADES RECOMENDADAS

As sementes de batata inglesa são normal-

mente importadas anualmente, embora nas 

ilhas mais montanhosas alguns agricultores 

utilizem sementes produzidas localmente, 

aproveitando a altitude para produzir em 

diferentes épocas (1 ou 2 remessas) o que 

permite conservar as sementes durante 

todo o ano.
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O ciclo do cultivo e os rendimentos alcan-

çados variam em função das variedades 

selecionadas pelo agricultor, do manusea-

mento da cultura e das condições climáti-

cas. As variedades importadas são selecio-

nadas e adaptadas às condições locais.

ASPETOS AGROCLIMÁTICOS

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

A batata comum é um cultivo de clima 

temperado, que se cultiva durante a tempo-

rada fresca (a partir de novembro/dezem-

bro), embora tenha capacidades para se 

adaptar a diferentes condições climáticas.

O ciclo de cultivo estende-se por 3 ou 4 me-

ses, dependendo da variedade e do trabalho 

do cultivo.

  As condições climáticas podem alterar os 

rendimentos esperados, já que as altas tem-

peraturas influenciam negativamente a for-

mação e o desenvolvimento dos tubérculos.

Nas zonas húmidas de maior altitude, dis-

pões de um ciclo de cultivo mais alargado, 

permitindo obter duas colheitas por ano.

J M A M J J A S O N DF

Sement ei ra

Colheita
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SOLO

Trata-se de um cultivo com uma grande 

capacidade de adaptação, que responde 

melhor em solo mistos, que contêm uma 

porção de argila (terra vermelha), mistura-

da com areia e matéria orgânica abundan-

te (composto ou estrume), para além disto 

precisa de terrenos profundos, bem drena-

dos e ventilados. Os terrenos compactos 

e pedregosos deformam os tubérculos, ao 

encontrar impedimentos mecânicos no seu 

desenvolvimento.

CLIMA

A batata comum é um cultivo de dias cur-

tos e clima temperado, isto determina que 

seja um cultivo sazonal, produzido princi-

palmente na estação fresca ou em climas 

húmidos e sub-húmidos da montanha.

O processo de tuberização não é acionado 

em condições agroclimáticas adversas, de 

maneira que o vegetal dificilmente produz 

tubérculos que se possam destinar a uso 

comercial quando as plantações se realizam 

fora da temporada. Prefere as zonas prote-

gidas do vento, dado que se trata de uma 

planta bastante sensível aos danos sofridos 

na parte aérea, que afetam diretamente a 

produção.

ASPETOS AGRONÓMICOS

PLANTAÇÃO

O plantio é feito diretamente em fileiras, 

deixando um espaço de 30 cm entre cada 

semente; normalmente os tubérculos de-

vem já ter começado o processo de reben-

tação para serem cultivados. A brotação é 

estimulada pela ação da luz e pela variação 

da temperatura (frio ou calor). Os tubércu-

los de maior tamanho podem dividir-se em 

duas ou três partes, desde que cada uma das 

peças disponha de olhos para a brotação.

Esta técnica requere que se realize um 

curado apropriado da ferida que se produz 

durante o corte, deixando as batatas ao ar li-

vre debaixo da sombra, durante vários dias, 

protegendo-as à noite contra a humidade. 

Desta maneira evitam-se possíveis contami-

nações por fungos e ganham maior resistên-

cia contra diferentes pragas do solo.

MARCO DE PLANTAÇÃO

O marco de plantação dependerá do por-

te final da planta, já que umas culturas têm 

mais desenvolvimento foliar do que outras e 

precisam de mais espaço para se desenvol-

ver adequadamente.

Os marcos de plantação são feitos em fun-

ção do desenvolvimento foliar da planta; 

normalmente dentro de um sulco, a distân-

cia entre as plantas, é a de um pé de uma 

pessoa adulta.
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Sementes/gr —

Gr Sementes/100m2 20–25

N Plantas/ 100m2 500

Rendimento/ 100m2 150-250 kg

FERTILIDADE

A batata inglesa nã o é  uma planta exigen-

te em nutrientes, no entanto responde com 

altos rendimentos em solos fé rteis ricos em 

maté ria orgâ nica bem decomposta.

 Os excessos de fertilizantes nitrogenados 

e estercos mal decompostos, favorecem o 

crescimento da parte aé rea em detrimento 

da produç ã o de tubé rculos, para que deve-

mos evitar o uso de esterco sem antes ter 

realizado o processo de compostagem.

ABUBAÇ Ã O DE PROFUNDIDADE

No momento da preparaç ã o do terreno 

deve aplicar-se um adubo geral, que consis-

te em enterrar 2-3 kg/m2 de estrume bem 

decomposto na primeira camada superfi cial 

do solo (<30 centí metros), onde se desenvol-

vem as raí zes responsá veis pela absorç ã o de 

nutrientes e a formaç ã o de tubé rculos.

Deverá  dar-se ê nfase a esta fase inicial de 

preparaç ã o dado que existe uma relaç ã o di-

reta entre a produç ã o e uma correta prepa-

raç ã o da terra.

A batata é  uma cultura especialmente exi-

gente em nitrogé nio e potá ssio, a absorç ã o 

de nutrientes varia em funç ã o da duraç ã o do 

ciclo de cultivo e da variedade cultivada. Se 

o solo for fé rtil, o abono de fundo será  su-

fi ciente para manter o cultivo e obter bons 

rendimentos.

REGA

A batata inglesa é  uma cultura exigente 

em termos de á gua, de modo que em á reas 

baixas é  relegada a irrigaç ã o. A necessidade 

de á gua aumenta conforme o crescimento 

vegetativo e a tuberizaç ã o, uma vez que se 

alcanç a o ponto má ximo de crescimento da 

planta, as regas devem ser completamente 

restritas para favorecer o enchimento dos 

tubé rculos e obter uma batata comum de 

maior qualidade. A suspensã o da rega tam-

bé m favorece a conservaç ã o pó s-colheita, di-

Sementes/gr
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minuindo as perdas de peso e os problemas 

relativos a doenças fúngicas.

A programação das regas deve ser realiza-

da com cuidado, dado que o stress hídrico ou 

o excesso de água pode levar à diminuição 

do rendimento e qualidade dos tubérculos.

LAVOURA

RENOVAÇÃO/SACHAR: Trata-se de 

remover a superfície do solo para reduzir 

o crescimento de ervas daninhas, eliminar 

a crosta e tornar mais fácil a respiração 

das raízes. Esta prática realiza-se aproxi-

madamente 10 dias após os brotos terem 

emergido; convém arrumar parte da terra 

removida à volta da planta (amontoado).

AMONTOADO: Após 30/40 dias do 

aparecimento do cultivo, quando as plantas 

têm aproximadamente entre 12 e 15 cen-

tímetros de altura, deve-se acumular terra 

na base da planta, deixando 1/3 da massa 

foliar fora da superfície do terreno. Com 

esta prática favorece-se o crescimento das 

raízes secundárias e a formação de tubér-

culos. Além disso, dá-se alguma resistência 

à planta contra possíveis ventos.

CURADO: É um trabalho prévio à 

colheita do tubérculo que visa melhorar 

a qualidade final do produto e permite 

armazenar a batata durante mais tempo 

para a sua comercialização. Consiste em 

suprimir completamente a rega duas ou 

três semanas antes de realizar a colheita, 

assim que a planta começar a mudar de cor 

(amarelecimento) e os ramos a perder a 

verticalidade, como resposta a parte aérea 

secará progressivamente. Neste momento 

deverá cortar-se o ramo, deixando uns pe-

daços de cerca de cinco centímetros sobre 

o solo, para depois identificar onde está o 

tubérculo e não o danificar durante a co-

lheita. Depois disto, a batata comum deverá 

repousar mais uns dias no solo antes de ser 

realizada a colheita definitiva.

Se as batatas forem depois conservadas 

num armazém, o período em que devem re-

pousar no solo deve ser maior do que aquele 

que deveriam repousar se as batatas fossem 

consumidas imediatamente. Durante este 

período a pele da batata torna-se mais gros-

sa e fica mais dura, reduzindo a respiração 

(que se traduz em perdas de peso) e aumen-

tando a resistência a golpes e fricções.
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Os nematoides sã o organismos micros-

có picos vermiformes com cerca de 0,2 mi-

lí metros, vivem no solo e causam danos à s 

raí zes de muitas plantas. Contê m, na boca, 

um estilete semelhante a uma agulha usada 

para perfurar e sugar os elementos que ne-

cessitam das plantas, para se alimentar inje-

tam umas secreç õ es que liquefazem a parte 

do interior celular e que posteriormente su-

gam atravé s do mesmo estilete. Esta forma 

de se alimentar produz graves deformaç õ es 

na raiz (verruga), causando a reduç ã o do ta-

manho das raí zes principais e a destruiç ã o 

de muitas raí zes absorbentes. A presenç a 

dos nematoides traduz-se, portanto, na per-

da de forç a e fraqueza da planta.

O seu impacto sobre a cultura é  maior 

quando atacam as raí zes das plâ ntulas 

imediatamente depois da germinaç ã o 

das sementes.

A alimentaç ã o do nematoide també m cria 

feridas que proporcionam a entrada de uma 

grande variedade de fungos e agentes pato-

gé nicos. Habitam os solos de quase todas as 

regiõ es temperadas e quentes do mundo, 

preferindo os solos arenosos, altas tempera-

turas e rega abundante. Sã o muito sensí veis 

à  seca ou à  falta de cultivo e precisam de hu-

midade para viver. Um solo sem vegetaç ã o 

ou sem irrigaç ã o durante um ano ou mais, 

irá  reduzir muito a povoaç ã o.

O seu ciclo de vida é  relativamente sim-

ples. Sã o espé cies que tê m reproduç ã o se-

xual, onde o macho fecunda a fê mea e esta 

produz ovos que deposita no solo. Depois 

passam por 4 estados juvenis até  chegar a 

fase adulta.

NEMATÓ IDES

Meloidogyne sp. 

Heterodera sp. 

Ditylenchus sp.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• USAR VARIEDADES RESISTEN-

TES E ROTAÇÃO DE CULTIVOS;

• MANTER UM NÍVEL DE MATE-

RIA ORGÂNICA ADEQUADO 

NO SOLO SOLARIZAÇÃO – BIO 

FUMIGAÇÃO POUSIO;

• REGAS REGULARES, EVITAR 

STRESS HÍDRICO.

CONTROLO ECOLÓGICO

Nã o há  pesticidas efi cazes para combater 

esta praga e os remé dios quí micos sã o proi-

bidos no paí s, por isso deve enfrentar-se 

este fl agelo atravé s de prá ticas culturais.

Tem-se demostrado que os solos vivos, 

ricos de maté ria orgâ nica, nã o tê m gran-
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PÓS-COLHEITA
 

Principais problemas detetados

1. Perdas por respiração: organismo vivo 

e, portanto, respira. Os tubérculos imatu-

ros, com danos mecânicos ou na brotação, 

apresentam maiores índices de respiração. 

Ventilar (oxigenar)

2. Perdas por evaporação: as batatas são 

compostas por 60-70% de água; se perdem 

água, perdem também qualidade e durabi-

lidade. Os golpes, fricções ou cortes fazem 

com que se perca mais facilmente essa água. 

As perdas representam cerca de 1,5 % do 

peso no primeiro mês e de 0,5% cada mês 

sucessivo.

3. Perdas por fungos, bactérias e insetos: 

nos três casos pode causar podridão dos 

frutos, com desprendimento de calor e, por 

conseguinte, elevação repentina de tempe-

ratura, propagando a infeção. As mais habi-

tuais são podridão seca e podridão húmida.

4. Produto mal curado: gera os três proble-

mas descritos anteriormente.

Colheita e preparação no campo

• Cortar o ramo anteriormente à reco-

lheita, cortar a rega. Certificar que o 

cultivo tenha terminado o seu ciclo es-

cavando previamente (curado, pele, su-

berização).

• Evitar danos desde que é apanhada no 

solo: golpes, fricções e cortes.

• Deixar por um período na terra para o 

curado (15-20oC, 90% HR,  15 dias).

• Eliminar o produto que apresente sinto-

mas ou presença de patogénicos causan-

tes de podridão.

• Identificar a colheita: código produ-

tor, lote, variedade, parcela e data 

de colheita.

• Os cestos devem ser limpos previamente.

 Transporte até ao armazém

• Proteger da incidência de agentes at-

mosféricos (cobrir com lona ou rede de 

sombra) e com ventilação adequada.

• Veículo em condições adequadas.

• A ser possível transportar no mesmo dia 

da colheita.

• Evitar golpear o produto.

 

des problemas com os nematoides,por isso a 

primeira coisa será contribuir com matéria 

orgânica em distintos graus de decomposição. 

Desta forma, estão a colocar-se no solo micror-

ganismos que vão competir pelo nicho ecológi-

co das pragas. O efeito destes organismos será 

o de regular a população da praga.

Também existem métodos eficazes de desin-

feção dos solos como a solarização e a bio 

fumigação.
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Receção e manipulação no armazém

• Fazer nova seleção do produto (danos e 

podridões) e outros elementos: tubércu-

los brotados, verdes, terra, pedras.

• Identificar as entradas nas etiquetas de 

rastreabilidade.

• Evitar golpear e causar danos 

no produto.

• Ter pessoal formado em manipulação de 

alimentos.

• Caso o produto venha com muita terra 

deve lavar-se e secar-se a temperatura 

ambiente num lugar arejado.

 Conservação no armazém

• As batatas devem estar secas ao entrar 

no armazém.

• Separá-las de outras hortaliças.

• Ta 7-8oC e 85<HR (%) <90 (frescura e 

humidade). Manter constantes.

• Na câmara de frio, as caixas devem 

manter uma certa distância entre elas 

e com as paredes de forma a que permi-

tam uma correta circulação do ar.

• Conservar por lotes ordenados (saídas e 

entradas), gestão de stocks. Iluminação 

adequada para evitar brotações.

Transporte ao ponto de venda

• Podem ser transportadas em condi-

ções ambientais se a % HR não bai-

xar dos 60%.

Condições no ponto de venda

•  Temperatura e HR ambientais. Sombra.

• Iluminação adequada para evitar 

brotações. 

• Identificar rastreabilidade e produto.

• Separar de frutas e hortaliças.
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BERINGELA
Solanum melongena (nome científico) 

SOLANACEAS (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

A beringela é uma planta rústica de porte 

semi-arbustivo, de caules eretos e ramifi-

cados que pode alcançar entre 80–140 cm 

de altura. Tem um sistema radicular forte e 

profundo que desenvolve entre os 50–60 cm 

de profundidade. É composto por uma raiz 

principal desde a qual parte uma grande 

quantidade de ramificações. As folhas são 

grandes, inteiras, com as margens ligeira-

mente lobuladas e, podem ou não, apre-

sentar espinhos nas nervuras. As flores são 

grandes, de cor violácea e a fecundação é 

autógama (o pólen procede da mesma flor 

ou planta).

O fruto é uma baga carnosa de forma mui-

to variável (redonda, alargada, aperada) 

com uma pele lisa, brilhante e de diversas 

cores (branco, roxo, violeta, negro ou lista-

da), sendo as mais comuns e preferidas pelo 

consumidor as variedades brilhantes de cor 

roxa ou negra.

As sementes são pequenas, achatadas e 

de cor marrom, a sua capacidade de ger-

minação conserva-se durante 4 a 6 anos 

e uma grama tem aproximadamente 

250 sementes.

VARIEDADES RECOMENDADAS

Recomendam-se as variedades locais se-

lecionadas, adaptadas às condições de cada 

zona e, se o produtor pretender produzir as 

suas próprias sementes deverá selecionar os 

melhores frutos e excluir sementes de fru-

tos disformes ou de plantas pouco produti-

vas ou doentes.
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O ciclo de cultivo e os rendimentos alcan-

çados variam em função das variedades 

selecionadas pelo agricultor, o manusea-

mento da cultura e as condições climáticas.

ASPETOS AGROCLIMÁTICOS

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

A beringela pode cultivar-se durante todo 

o ano, reduzindo sensivelmente a sua pro-

dução nos meses mais frios, devido à des-

cida das temperaturas, que reduz o cres-

cimento vegetativo, provocando aborto de 

flores e aparição de frutos pequenos.

A colheita acontece de forma gradual e o 

ciclo produtivo não deve ultrapassar, ideal-

mente, os 6 a 8 meses. A produção de frutos 

no 2.o ano será menor e de pior qualidade.
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SOLO

Devido ao seu profundo crescimento radi-

cular, a beringela requere solos profundos, 

com alto teor de hú mus e maté ria orgâ ni-

ca. Convê m-lhe solos de textura mé dia ou 

ligeira, sem problemas de encharcamento 

de á gua. É  moderadamente tolerante à  

salinidade.

CLIMA

 A beringela é  uma planta de clima tropi-

cal, que suporta bem temperaturas eleva-

das (mais que o tomate e o pimento, por 

exemplo) e que, em perí odos frios (<15oC), 

deté m o seu desenvolvimento vegetativo 

e dá -se o aborto das fl ores. També m exige 

uma boa exposiç ã o solar, porque a falta de 

luz afeta a coloraç ã o dos frutos e debilita a 

planta, reduz-se o crescimento vegetativo e 

favorece a apariç ã o de pragas e doenç as.

ASPETOS AGRONÓ MICOS 

PLANTAÇ Ã O

A sementeira realiza-se em viveiro tradi-

cional com transplante da raiz desnuda ou 

em bandejas de sementeira. O transplante 

deve ser realizado quando as plantas tê m de 

5 a 7 folhas e medem cerca de 12 cm. (40–50 

dias depois de semeado aproximadamente).

MARCO DE PLANTAÇ Ã O

 O marco de plantaç ã o dependerá  do tama-

nho fi nal da planta. Se se pretende ter uma 

alta densidade de cultivo, será  necessá rio 

realizar vá rios trabalhos de manuseamen-

to (poda, desfolhado, raleio de frutos) para 

manter uma boa produç ã o e a qualidade 

dos frutos.

Sementes/gr 200

Gr Sementes/100m2 —

N Plantas/ 100m2 —

Rendimento/ 100m2 180–300 kg
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FERTILIDADE

A beringela é uma planta de ciclo longo 

com uma elevada produção de biomassa 

(folhas, flores e frutos) que requere solos 

férteis e ricos em matéria orgânica para um 

ótimo desenvolvimento do cultivo. É espe-

cialmente exigente em nutrientes como o 

Azoto (N), Potássio (K) e Cálcio (Ca).

Para responder às necessidades da be-

ringela, deve fracionar-se a adubação em 

dois momentos:

ABUBAÇÃO DE PROFUNDIDADE

No momento de preparar o terreno deve 

aplicar-se um abono geral, que consiste em 

enterrar 2-3 kg/m2 de estrume bem decom-

posto na primeira camada arável do solo, 

onde se desenvolvem as raízes responsáveis 

pela absorção de água e nutrientes (<30cm).

Deverá dar-se ênfase a esta fase inicial de 

preparação, uma vez que existe uma rela-

ção direta entre a produção e uma correta 

preparação da terra. A aplicação de matéria 

orgânica é de vital importância para manter 

e melhorar a qualidade agronómica do solo.

ABUBAÇÃO SUPERFICIAL

Una vez implantado o cultivo, e com o 

objetivo de potenciar a nutrição durante o 

crescimento vegetativo, deverão realizar-se 

aplicações superficiais de composto na base 

da planta; as doses e a frequência destes 

contributos fixa- se segundo o estado feno-

lógico do cultivo e o vigor da planta.

Os contributos de composto devem redu-

zir-se durante o aparecimento dos botões de 

flores e a maturação dos frutos para poten-

ciar a produção em detrimento do cresci-

mento vegetativo. Deverá retomar-se a adu-

bação de camada antes que a planta mostre 

sintomas de esgotamento, isto permite re-

vitalizar a planta, aumentar a produção de 

flores e prolongar o ciclo produtivo.

Para identificar uma adubação correta, re-

comenda-se a realização de análises ao solo 

que permitam corrigir deficiências e fazer o 

abono da camada que mais convenha duran-

te o ciclo de cultivo.

REGA

A beringela é uma planta que apresenta 

uma certa tolerância à seca e a condições 

de stress hídrico. Responde bem a regas re-

gulares, precisa de pouca água no início do 

cultivo e a demanda vai aumentando con-

forme aumenta o crescimento vegetativo 

da planta. As maiores necessidades hídri-

cas coincidem com a maturação do fruto. A 

frequência e as doses de rega fazem-se em 

função do clima, do tipo de solo e do desen-

volvimento do cultivo.

LAVOURA
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PODA: esta prática é fundamental 

para controlar o crescimento da planta e 

melhorar a qualidade dos frutos. Para além 

disso, a poda potencia a sanidade vegetal 

através de um maior arejamento do cultivo 

e melhor aproveitamento da radiação solar. 

Normalmente devem deixar-se entre 3 e 4 

ramas vigorosas por cima da cruz e devem 

eliminar-se brotos e rebentos que surgem 

desde a base da planta.

DESFOLHAR: devem eliminar-se as 

folhas mais velhas que vão perdendo a cor 

verde e amarelecendo para concentrar o 

fluxo de nutrientes nas partes mais jovens 

da planta. Tal como a poda, o desfolha-

mento permite melhorar as condições de 

arejamento e luminosidade da planta, au-

menta a precocidade e melhora a qualidade 

dos frutos.

SELEÇÃO DE FRUTOS: esta prática 

consiste em eliminar os frutos estragados 

ou malformados (que consomem demasia-

dos nutrientes) e potenciar a concentração 

destes nutrientes nas partes mais jovens 

da planta, responsáveis pela floração e 

frutificação.

ROTAÇÃO E ASOCIAÇÃO 

DE CULTURAS
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Os adultos sã o como pequenas mariposas 

brancas (1 mm), que se distinguem pela 

sua vibraç ã o quando movermos a planta, 

os estados imaturos tê m mobilidade redu-

zida, aparecem escamas ovais e aplanadas, 

de cores branco amarelado, verde pá lido ou 

translú cidos.

As moscas brancas estã o relacionadas 

com afí dios e cochonilhas e, como eles, tem 

um ó rgã o buca picador-chupador com uma 

MOSCA BRANCA

Bemisia tabaci

Aleyrodes proletella 
(Mosca das Crucí feras)
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extensão afiada que serve para perfurar o 

extrato da planta e os seus fluidos, causando 

vários danos no plantio.

A sucção da seiva causa o enfraquecimen-

to da planta e em ataques intensos produz 

sintomas de desidratação e diminuição do 

crescimento. Além disto as moscas brancas 

são capazes de transmitir uma grande quan-

tidade de infeções e a secreção do melaço fa-

vorece a presença de um fungo denominado 

negrilla (Cladiosporum SP), o que dificulta a 

respiração e a fotossíntese da planta.

Geralmente as larvas formam colónias na 

parte inferior das folhas mais jovens e são 

cobertos com uma cera branca purulenta 

que serve como uma proteção, de modo a 

que, durante os tratamentos, deve colocar-

-se uma ênfase especial em molhar bem a 

parte inferior das plantas para combater 

eficazmente a praga.

O ciclo vital da mosca-branca é muito cur-

to, do estado de ovo ao estado adulto são pre-

cisos cerca de 28 dias, a duração depende 

principalmente da temperatura, da planta 

hóspede e da humidade. O tempo necessário 

para o desenvolvimento é menor conforme 

ao aumento das temperaturas: o desenvol-

vimento do inseto é ideal em temperaturas 

entre 28-33.oC, onde a praga se multiplica 

maciçamente em condições favoráveis.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• LIMPIEZA (ELIMINAR ERVAS 

DANINHAS E RESTOS DE CUL-

TURA ANTERIOR) 

• USAR VARIEDADES RESISTEN-

TES A VIROSES

• GESTÃO DA FERTILIDADE 

• REGA-EVITAR STRESS HIDRI-

CO/ENCHARCAMENTO 

• ASOCIAÇÕES DE CULTIVO 

• ROTAÇÕES DE CULTIVO 

• BIODIVERSIDADE 

• INIMIGOS NATURAIS

• CONTROLO NATURAL 

• BARREIRAS FíSICAS (ESTUFA)

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRACTO DE TABACO 

• EXTRACTO DE MALAGUETA

CONTROLO ECOLÓGICO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRACTO DE TABACO 

• EXTRACTO DE MALAGUETA

• ÁGUA + SABÃO

• SABÃO DE POTÁSSIO

Para obter ótimos resultados, recomen-

da-se realizar as aplicações de biopestici-

das no início de infestação das culturas. E 

repetir o tratamento após 5-7 dias da pri-

meira infestação. Se forem encontrados 
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novos focos deve repetir-se o tratamento 

para manter a cultura saudá vel.

Os á caros tê m a forma de pequenas ara-

nhas (cerca de 0,5 mm) e adquirem tons 

que vã o do vermelho-alaranjado ao verde-

-amarelo ou transparente, dependendo das 

espé cies e é poca do ano. Possuem um apa-

rado buç al chupador-picador e alimentam-

-se perfurando o tecido vegetal para sugar 

o interior.

Sã o pragas em estufas e culturas ao ar li-

vre de zonas tropicais e subtropicais, sendo 

capazes de se alimentar de uma grande va-

riedade de plantas, incluindo a maioria das 

hortaliç as e plantas ornamentais.

 Os á caros preferem o clima quente e 

seco, mas um aumento da populaç ã o pode 

ocorrer em qualquer é poca do ano.Desen-

volvem-se na parte inferior das folhas, cau-

sando descoloraç ã o, manchas pontilhadas 

ou amareladas que podem ser notadas como 

primeiros sintomas no feixe.

Um ataque severo reduz o crescimento das 

plantas e afeta a produç ã o fi nal da colheita

També m podem transmitir doenç as virais

O ciclo dos á caros é  altamente variá vel e 

depende de fatores climá ticos; principal-

mente da temperatura e da humidade. As 

condiç õ es locais, altas temperaturas e hu-

midade relativamente baixa sã o propí cias 

para o desenvolvimento de pragas, que pre-

cisam de 10-15 dias para completar o seu 

ciclo de vida, sendo capazes de se sobrepor 

a vá rias geraç õ es por ano e causar danos du-

rante longos perí odos.

ÁCAROS

Tetranychus Urticae—Á caro Vermelho,

Aculops Licopersici—Á caro Broceado,

Polyphagotarsonemus Latus—Á caro Branco

MEDIDAS PREVENTIVAS

• LIMPEZA (ELIMINAR ERVAS 

DANINHAS E RESTOS DE CUL-

TURA ANTERIOR) 

• MANTER HUMIDADE 

AMBIENTAL 

• ROTAÇÕES DE CULTIVO 

• PROMOVER AREJAMENTO 

DO CULTIVO (DESFOLHA-

MENTO, MARCOS PLANTA-

ÇÃO AMPLOS) 

• BIODIVERSIDADE 

• INIMIGOS NATURAIS

• CONTROLO NATURAL 

• BARREIRAS FÍSICAS (ESTUFA)
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PÓS-COLHEITA
 

Principais problemas detetados

1. Perdas por respiração: com altas tempe-

raturas o fruto vai perdendo a humidade do 

seu interior pela pele, reduzindo a sua tur-

gência e peso e murchando.

2. Perdas por evaporação: o fruto exala 

humidade interior que não irá nunca conse-

guir recuperar.

3. Perdas por fungos, bactérias e insetos: 

normalmente como consequência de um 

mau manuseamento da fruta, como golpes, 

geram todo o tipo de podridões (Botrytis ou 

moho gris e Rhizopus o moho negro). Cau-

sa mumificação dos frutos por presença 

de ácaros.

4. Fisiopatias: danos pelo sol, que geram 

queimaduras na pele do fruto.

Colheita e preparação no campo

• Regar o cultivo no dia anterior 

à colheita.

• Colher na primeira hora da manhã ou 

no final da tarde.

• Usar luvas na seleção dos frutos.

• Deixar o pecíolo no fruto e cortar com 

tesoura, deixando pelomenos 3 cm 

de pecíolo.

• Grau de corte adequado, com a menor 

presença possível desementes. Fruta 

com brilho.

• Eliminar frutos que apresentem sinto-

mas ou presença de patogénicos cau-

sadores de podridões e frutos comidos 

porlagartas.

• Identificar a colheita: código produ-

tor, lote, variedade, parcela e data 

de colheita.

• Os cestos de transporte devem ser pre-

viamente limpos.

• Esta fruta pode ser colocada em cama-

das sem causar danos ao produto.  

Transporte até ao armazém

• Levar rapidamente para um sítio com 

sombra, com temperatura constante e 

CONTROLO ECOLÓGICO

• ENXOFRE 

• EXTRATO DE TABACO 

• ÓLEO DE NEEM

• EXTRATO DE MALAGUETA

• SINPOSAD

Para obter ótimos resultados, recomenda-se 

realizar as aplicações de biopesticidas no iní-

cio de infestação das culturas. E repetir o tra-

tamento após 5-7 dias da primeira infestação.

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ENXOFRE 

• EXTRATO DE TABACO 

• ÓLEO DE NEEM
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abaixo da temperatura ambiental (pre-

cooling). Esta ação melhora muito a 

pós-colheita.

• Proteger da incidência de agentes at-

mosféricos (cobrir com lona ou rede de 

sombra) com ventilação adequada.

• Veículo em condições adequadas.

• Transportar no mesmo dia, prefe-

rencialmente no mesmo momento, 

da colheita.

• Evitar golpear o produto.

  

Receção e manipulação no armazém

• Separar, logo na receção, o refugo (pro-

duto com danos e podridões). Não reti-

rar o pecíolo.

• Identificar as entradas nas etiquetas de 

rastreabilidade.

• Evitar golpear e danar o produto.

• Ter pessoal formado em manipulação de 

alimentos.

• Em caso de chegar produto com pre-

sença de enxofre, poderia realizar-se 

uma lavagem da fruta não por imersão. 

Deve secar-se o produto numa zona de 

sombra (ao ar livre), para conservação 

no armazém.

• Não aguenta mais do que 7 dias de con-

servação.

 Conservação em armazém

• Os frutos devem estar secos ao entrar 

no armazém.

• Separar de outras hortaliças e classifi-

car por cores.

• Temperatura 12-15oC e 85< HR (%) 

<90 (frescura e humidade).

• Mantê-las constantes. Evitar saturação 

de água e formação de gotas.

• Na câmara, as caixas devem guardar 

uma distância entre elas e com as pare-

des de forma que permitam uma correta 

circulação do ar.

• Conservar por lotes ordenados (saídas e 

entradas), gestão de stocks.

• A luz acelera a maturação. Conservar de 

preferência sem a sua presença.

 Transporte ao ponto de venda

• Não romper a cadeia de frio. 

• Evitar golpes.

Condições do ponto de venda

• Ta e HR ambiental, se o produto vai ser 

consumido em poucos dias. Ideal 15oC 

(refrigeração)

• Presença de luz.

• Identificar rastreabilidade e produto.
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BETERRABA
Beta Vulgaris (nome científico) 

QUENOPODIACEAS (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

A beterraba é uma planta bianual apro-

veitada durante o primeiro ano pelo cres-

cimento da sua raiz principal e durante o 

segundo ano ativa-se a floração e formam-se 

as sementes.

Trata-se de uma planta de porte baixo, 

com folhas grandes de forma oval, normal-

mente verde escuro e pecíolo vermelho que 

crescem em forma de roseta sobre uma raiz 

engrossada, semienterrada, redonda, ligei-

ramente achatada e de cor vermelho inten-

so, na qual se armazenam grandes quanti-

dades de açúcar.

A semente de beterraba é um glomérulo 

composto por 2 ou 3 sementes encerradas 

numa mesma cobertura, que ao germinar 

gera várias plantas num mesmo ponto, obri-

gam à realização de desbaste. A sua capaci-

dade de germinação mantém-se durante 4-5 

anos e uma grama contém aproximadamen-

te 50-70 sementes.
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O ciclo da cultura e os rendimentos al-

cançados variam de acordo com as varie-

dades selecionadas pelos agricultores, o 

manuseamento da cultura e as condições 

climáticas.

ASPETOS AGROCLIMÁTICOS

 

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

A beterraba é uma cultura rústica, com 

boa capacidade de adaptação que pode ser 

cultivada ao longo do ano.

As condições climáticas podem alterar os 

rendimentos esperados, o calor reduz o es-

pessamento das raízes.

SOLO

Para um ótimo espessamento da raiz, a 

beterraba prefere solos férteis e profundos, 

com elevada capacidade de retenção de 

água, baixa tendência para formar crostas e 

um bom arejamento. Em solos pedregosos, 

compactos e pouco profundos ou pobres em 

nutrientes, as raízes não se desenvolvem 

bem e sofrem deformações. Apresenta uma 

boa tolerância à salinidade e não tolera en-

charcamento.

CLIMA

É uma planta bastante rústica em exi-

gências climáticas, mas tem uma preferên-

cia pelos climas temperados, húmidos e 

ensolarados.

A intensidade da luz contribui diretamen-

te na formação de açucares e as tempera-

turas elevadas afetam o engrossamento da 

raiz, motivo para que os rendimentos no 

verão sejam menores.

ASPETOS AGRONÓMICOS 

PLANTAÇÃO

 Podemos plantar a beterraba diretamen-

te no local final de plantação e realizar um 

desbaste posterior de plantas em excesso, 

ou produzir mudas no viveiro tradicional no 

solo, com transplante a raiz desnuda ou em 

bandejas de sementes.

O transplante é realizado quando a planta 

tiver 5-6 folhas verdadeiras (30 dias).
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MARCO DE PLANTAÇÃO

No caso de numa mesma semente se re-

produzirem várias plantas, é fundamental 

desbastar a planta. Um marco de plantação 

adequado permite obter raízes uniformes, 

impede a deformação e doenças foliares.

Sementes/gr 40–70

Gr Sementes/100m2150–300

N Plantas/ 100m2 2000–2500

Rendimento/ 100m2 180–300 kg

FERTILIDADE

A beterraba é uma planta de ciclo curto e 

pouco exigente em nutrientes, mas que res-

ponde com boas colheitas em solos férteis e 

bem estrumados.

É especialmente exigente em nutrientes 

como o potássio (k) e não tolera estrume 

fresco ou estrume decomposto que favorece 

o crescimento da parte aérea em detrimen-

to do espessamento da raiz.

Para responder às necessidades da beter-

raba devemos concentrar a adubação num 

só momento.

ABUBAÇÃO DE PROFUNDIDADE

 

Na hora de preparar o terreno devemos 

aplicar um adubo geral, que consiste em 

enterrar 2-3 kg/m2 de estrume bem decom-

posto na primeira camada superior da terra, 

onde se desenvolvem as raízes responsáveis 

pela absorção de água e nutrientes (<30cm).

Devemos pôr enfase nesta fase inicial da 

preparação dado que existe uma relação 

direta entre a produção e uma correta pre-

paração da terra. A aplicação de matéria 

orgânica é de vital importância para manter 

e melhorar a qualidade agronómica do solo.

Em nenhum caso se devem realizar aplica-

ções tardias de nitrogénio, pois alongam o 

ciclo da planta e pioram a qualidade.

REGA

Apesar da beterraba ter uma certa tole-

rância às situações de stress hídrico, con-

vém manter um certo grau de humidade 

contínua do solo, impedindo encharcamen-

tos. A irrigação deve ser frequente e regular, 

especialmente quando se cultiva em solos 

soltos e arenosos que retêm menos água.

As regas intermitentes e as situações de 

stress hídrico provocam deformações e ra-

chamento das raízes e subsequente perda 

de valor comercial.

LAVOURA

MONDA: consiste em remover a terra 

em superfície durante as primeiras fases do 

cultivo com o objetivo de reduzir o cresci-

mento de ervas daninhas, eliminar a crosta 

e facilitar a respiração das raízes. 

A beterraba é uma planta sensível à com-

petição pelos nutrientes exercidas pelas 
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ervas daninhas, principalmente durante 

as primeiras fases do cultivo, que afeta o 

rendimento final do cultivo.

DESBASTE: esta prática consiste em 

eliminar o excesso de plantas 10-15 dias 

depois da germinação das sementes para 

deixar um marco de plantação adequado e 

evitar a competição pelos recursos entre as 

plantas (nutrientes, radiação solar). Esta 

prática realiza-se quando o plantio é feito 

diretamente nas parcelas e/ou se utilizam 

sementes capazes de gerar varias plantas a 

partir de uma semente). 



113
Organização, Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas 
Locais Orientadas ao Abastecimento de Cantinas Escolares

PÓS-COLHEITA
 

Principais problemas detetados

     1. Perdas por brotação: organismo vivo 

e, portanto, respira. O mais comum para 

o consumo fresco é colher as beterrabas 

com as folhas, dado que estas constituem 

um alimento. Em caso de corte das folhas 

no momento da colheita, pode haver a 

perda da qualidade da raiz (aumenta a 

possibilidade de desidratação) por causa da 

brotação de novas folhas.

2. Perdas por desidratação. Se produz 

uma perda de água e a parte comestível fica 

flácida. Sintomas de flacidez. As beterrabas 

não precisam de um período de curado em 

superfície.

3. Perdas por fungos ou bactérias: des-

tacamos a podridão branda bacteriana e o 

efeito de fungos tipo Rhizoctonia spp.

  

Colheita e preparação no campo

• Não deixar o solo ficar seco alguns dias 

antes da colheita. A planta deve estar 

turgida no momento da recolha.

• Evitar danos desde que é apanhada no 

solo: golpes, fricções e cortes.

• Colher antes que a raiz fique dura.

• Eliminar o produto que apresente sin-

tomas ou presença de patogénicos cau-

santes de podridão.

• Identificar a colheita: código do pro-

dutor, lote, variedade, parcela e data 

da colheita.

• Os cestos devem ser limpos 

previamente.

Transporte até ao armazém

• Proteger da incidência de agentes at-

mosféricos (cobrir com lona ou com rede 

de sombra) e com ventilação adequada.

• O veículo em condições adequadas.

• A ser possível transportar no mesmo dia 

da colheita.

• Evitar golpear o produto.

• Se o produto é recolhido juntamente 

com as folhas, colocar as beterrabas 

dentro das caixas sempre na mesma 

direção para evitar o contato das folhas 

com a parte comestível.

 Receção e manutenção no armazém

• No ato da receção, separar os resíduos 

(produtos danificados e podridões) do 

resto dos elementos: terra, pedras e fo-

lhas verdes.

• Lavar o produto caso chegue com mui-

ta terra argilosa. Tentar não manchar 

as folhas.

• Identificar as entradas nas etiquetas de 

rastreabilidade.

• Evitar golpear e causar danos 

no produto.
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• Formar o pessoal em manipulação de 

alimentos.

Conservação no armazém

• As beterrabas devem estar secas ao en-

trar na loja (orear).

• Separa-las das outras hortaliças.

• Ta 1oC e 85 < HR (%) < 90 (frescura e 

humidade) para uma longa conserva-

ção. Manter constantes. Para consumir 

nos 10 dias seguintes, manter Ta cons-

tante a 10o C e um 90% HR.

• Na câmara, as caixas devem manter 

uma certa distância entre elas e com as 

paredes de forma que permitam uma 

correta circulação do ar.

• Fazer com que o produto não tenha con-

tacto com a luz solar.

• As beterrabas podem ser armazenadas 

durante um ano em conserva com se-

mentes de mostarda e vinagre, ou con-

geladas depois de serem cozinhadas e 

ter removido a pele.

• As beterrabas podem ser armazenadas 

durante um ano em conserva com se-

mentes de mostarda e vinagre, ou con-

geladas depois de serem cozinhadas e 

removerem a pele.

Transporte ao ponto de venda

• Evitar perdas por desidratação. 

• Manter a temperatura constante.

Condições do ponto de venda

• Temperatura ambiental e Humidade 

Relativa (HR) a mais alta possível.

• Evitar o contato direto com o sol.

• Identificar a rastreabilidade do produto.



115
Organização, Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas 
Locais Orientadas ao Abastecimento de Cantinas Escolares

CEBOLA
Allium cepa (nome científico) 

LILIACEAS (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

A cebola é uma planta bienal, aproveitada 

pelo seu bolbo no primeiro ano. Durante o 

segundo ano tem lugar a floração e a forma-

ção de sementes.

Trata-se de uma planta de porte baixo, 

com folhas ocas, longas, verdes e sem ner-

vuras, que se inserem num caule formado 

por várias camadas grossas e carnudas, car-

regadas de substâncias de reserva, que de-

nominamos de bolbo e que constitui a parte 

comestível da planta. Os bolbos podem ser 

redondos ou ligeiramente achatados, com 6 

a 10 cm de diâmetro e possuem uma mem-

brana externa de cor branca, amarela ou 

em tons de violeta. O seu sistema radicular 

é constituído por raízes brancas e fascicula-

das, em forma de viga.

As sementes da cebola são pretas, angula-

res, achatadas e têm a superfície rugosa. A 

sua capacidade germinativa reduz significa-

tivamente no primeiro ano e perdem quase a 

totalidade da mesma no segundo ano. Num 

grama há cerca de 250 a 300 sementes.

VARIEDADES RECOMENDADAS

Recomendam-se variedades selecionadas, 

adaptadas às condições de cada local.
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O ciclo de cultivo e a produtividade al-

cançada variam em função das variedades 

selecionadas pelo agricultor, do manu-

seamento da cultura e das condições cli-

matéricas.

Podem obter-se sementes localmente atra-

vés de variedades rústicas, em cultivo de se-

gundo ano; Se se quiser alcançar uma boa 

homogeneidade varietal, será necessário 

deixar mais de 25 plantas em floração para 

obter uma polinização cruzada adequada.

ASPETOS AGROCLIMÁTICOS

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

A cebola é uma planta de clima tempera-

do, que se cultiva exclusivamente durante a 

estação fresca. A produção de cebola a par-

tir de bolbos permite alargar o ciclo de culti-

vo e ter colheitas fora da temporada, o que 

permite obter melhores preços no mercado.

A duração do cultivo desde a sementeira 

em viveiro até à colheita é de 4 a 5 meses.

J M A M J J A S O N DF

S emen te ir a

C olheita
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SOLO

No que toca aos solos, a cebola desenvol-

ve-se melhor em terrenos ricos em matéria 

orgânica, de consistência média ou ligeira, 

profundos ou bem arejados. Os solos argi-

losos ou húmidos aumentam o risco de po-

dridão das raízes e diminuem a capacidade 

de conservação dos bolbos. Em solos com 

muita pedra, compactos e pouco profundos, 

ou pobres em nutrientes, os bolbos não se 

desenvolvem bem e adquirem um sabor for-

te. Trata-se de uma planta medianamente 

tolerante à salinidade.

CLIMA

A cebola é uma planta de ciclo curto que 

se cultiva durante a estação fresca. É resis-

tente ao frio, ainda que para a formação e 

maturação dos bolbos requeira temperatu-

ras altas e exposição solar.

A temperatura ótima para a formação dos 

bolbos varia entre 18-24oC e dos 12-15o c. A 

temperatura ótima de germinação situa-se 

entre 20-24oC. A falta de luminosidade fa-

vorece o crescimento foliar caneludo e bol-

bos de pequeno calibre.

ASPETOS AGRONÓMICOS

PLANTAÇÃO

Tradicionalmente a cebola semeia-se em 

viveiros e as mudas transplantam-se quan-

do as raízes alcançam 0,5 cm de grossura 

(40-50 dias aproximadamente).

As mudas devem arrancar-se e classificar-

-se por tamanho (pequeno, médio e grande), 

semeando os diferentes tamanhos em ca-

madas separadas. Esta técnica permite ob-

ter um cultivo mais uniforme, diminuindo 

a competição entre plantas com diferente 

desenvolvimento vegetativo e radicular. Du-

rante o transplante, recomenda-se cortar a 

parte superior da folhagem, reduzindo as 

plantas a aproximadamente 15 cm e colo-

car as mudas no solo com uma inclinação de 

45o, para favorecer o posterior enraizamen-

to da planta.

A profundidade para semear deve ser bem 

supervisionada para evitar enterrar dema-

siado. A profundidade adequada é a que 

não ultrapasse a parte branca que traz da 

sementeira.

 Durante a primeira semana depois do 

transplante é muito importante manter a 

humidade do solo, para favorecer um poten-

te crescimento radicular. Posteriormente, 

recomenda-se causar um pequeno stress 

hídrico, obrigando a planta a desenvolver 

novas raízes. Quanto mais potente seja a ri-

zosfera, maior será a produtividade obtida 

do cultivo da cebola.

MARCO DE PLANTAÇÃO

O marco da plantação irá depender, princi-

palmente, do sistema de rega e a separação 

entre os gotejadores, sendo que recomenda-
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mos o T—tape o aspersor para este tipo de 

cultivos com marcos de plantaç ã o de maior 

densidade.

Sementes/gr 250–300

Gr Sementes/100m240

N Plantas/ 100m2 3300–4400

Rendimento/ 100m2 200–300kg

FERTILIDADE

A cebola é  uma cultura de exigê ncia mé dia 

no que toca à  extraç ã o de nutrientes, ainda 

que para um ó timo desenvolvimento do cul-

tivo sejam desejá veis solos fé rteis e ricos em 

maté ria orgâ nica. É  especialmente exigente 

em nutrientes como o Potá ssio (K), Cá lcio 

(CA), Azoto (N) e Enxofre (S).

Para responder à s necessidades da cebola 

concentramos a adubaç ã o num só  momento.

ADUBAÇ Ã O DE PROFUNDIDADE

 
No momento de preparar o terreno deve-

mos aplicar um abono geral, que consiste 

em enterrar 2-3 kg/m2 de estrume bem de-

composto, na primeira capa ará vel do solo, 

onde se desenvolvem as raí zes responsá veis 

pela absorç ã o da á gua e nutrientes (<30cm).

Devemos dar ê nfase a esta fase inicial de 

preparaç ã o, já  que existe uma relaç ã o direta 

entre a produç ã o e uma correta preparaç ã o 

da terra. A aplicaç ã o de maté ria orgâ nica 

tem uma importâ ncia vital para manter e 

melhorar a qualidade agronó mica do solo.

Para desenhar uma adubaç ã o correta, 

recomenda-se realizar aná lises do solo que 

permitam corrigir defi ciê ncias e fazer a adu-

bagem de cobertura que melhor convenha 

durante o ciclo de cultivo.

REGA

Nã o se trata de uma cultura muito exigen-

te em termos de rega. Os maiores requisitos 

hí dricos coincidem com a formaç ã o do bol-

bo. Uma vez iniciado o engrossamento, a 

humidade do solo deve manter-se acima de 

60%, até  à  colheita, de maneira a que a fre-

quê ncia e as doses de rega sejam em funç ã o 

da textura do solo (arenoso ou argiloso), as 

condiç õ es climaté ricas e o estado vegetativo 

do cultivo.
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Depois das cebolas alcançarem o calibre 

adequado, deverá suprimir- se totalmente a 

rega e dobrar a parte área da planta, para 

potenciar o engrossamento dos bolbos e 

facilitar a aparição dos catáfilos, a clássica 

pele externa das cebolas (é uma proteção 

natural da cultura).

Se queremos conservar as cebolas num ar-

mazém, devemos esperar que a rama seque 

totalmente e possa separar-se facilmente do 

bolbo para começar a colheita. Assim, alar-

gamos a vida útil do produto, reduzindo as 

perdas pós-colheita por evapotranspiração 

(que tem consequências no peso final) e os 

apodrecimentos em armazém.

LAVOURA

MONDA: a cebola é uma planta sensível 

à competição por nutrientes que exercem 

as ervas daninhas, principalmente durante 

a primeira fase do cultivo, afetando a 

produtividade final do cultivo. É por isso 

importante retirar estas ervas.

ROTAÇÃO 

E CULTURAS ASSOCIADAS
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Os tripes sã o pequenos insetos (1-2 mm) 

alongados, de coresdiferentes consoante a 

espé cie e o seu estado vital (podem ser pre-

tos, brancos, amarelos, laranja, etc.).

Normalmente encontram-se escondidos 

na base do caule da cebola, onde nascem as 

novas folhas, das quais se alimenta. Tanto 

os adultos e como as larvas causam danos 

durante a alimentaç ã o, atravé s do aparado 

bucal raspador-chupador, que provoca umas 

manchas ou listas prateadas que brilham 

com o sol.

Quando os danos sã o severos, estes ocu-

pam a maior parte da superfí cie da folha, e a 

planta nã o consegue efetuar adequadamen-

te a fotossí ntese. Sã o també m responsá veis 

pela transmissã o de doenç as virais, uma vez 

que durante o processo de alimentaç ã o inje-

tam a saliva no interior da planta, provocan-

do a contaminaç ã o.

Os tripes tê m uma grande capacidade de 

reproduç ã o em climas quentes e podem ser 

transportados pelo vento e colonizar rapi-

damente zonas agroecoló gicas; alé m disto 

TRIPES

Trips Tabaci (trips da cebola)
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o seu controlo é bastante difícil, porque se 

encontram protegidos no interior da cebola, 

onde a penetração de biopesticidas é baixa.

Por tudo isso em Cabo Verde represen-

tam a principal praga nos cultivos de ce-

bola e alho.

Os tripes podem completar o ciclo de vida 

entre 14-30 dias, dependendo da tempera-

tura. Acima de 30.° C, o ciclo de vida pode 

ser encurtado para 10 dias.

Este inseto pode ser uma praga durante 

todo o ano, embora durante a estação fria 

e chuvosa a sua atividade seja muito menor.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• USAR BARREIRAS VIVAS

• ASSOCIAÇÕES DE CULTIVOS 

• ROTAÇÃO DAS CULTURAS 

• REGA-EVITAR STRESS HÍDRICO

• BIODIVERSIDADE DO SOLO 

(CONTROLO NATURAL)

• INIMIGOS NATURAIS

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRATO DE TABACO

• EXTRATO DE MALAGUETA

CONTROLO ECOLÓGICO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRATO DE TABACO 

• SPINOSAD

• EXTRATO DE MALAGUETA

Para obter ótimos resultados, recomen-

da-se realizar as aplicações de biopestici-

das no início de infestação das culturas. E 

repetir o tratamento cada 5-7 dias até que 

os bolbos alcancem o seu calibre máximo. 

Estas aplicações devem realizar-se nas pri-

meiras horas da manhã quando os tripes 

apresentam maior mobilidade e são mais 

visíveis; normalmente permanecem o resto 

do tempo escondidos dentro da vegetação e 

os biopesticidas de contacto não têm o efei-

to desejado.
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PÓS-COLHEITA
 

Principais problemas detetados

1. Perdas por respiração e mal curado: 

organismo vivo e, por isso, respira. Venti-

lar (oxigenar). Pode acontecer insolação, 

queimadura ou insolação dos bolbos, nos 

casos em que as condições de cura não são 

ideais (cura é o processo de secagem da ce-

bola e criação da película externa que prote-

ge o bolbo).

2. Perdas por fungos, bactérias e inse-

tos: os três casos podem causar o apodreci-

mento do bolbo ou causar o que se chama 

muco. Podemos distinguir entre apodreci-

mento de origem fúngica: do “pescoço” da 

planta (fungos tipo Botrytis) ou entre ca-

madas (bolor tipo aspergillus) e podridões 

bacterianas suaves (bolor).

  

Colheita e preparação no campo

• Quando entre 10-20% dos caules este-

jam tombados parar a rega.

• Curar a colheita. 15-20 dias em condi-

ções ambientais. Manter à sombra para 

evitar golpes de calor. Evitar que os bol-

bos se molhem. Seguir a secagem das 

folhas, para detetar possíveispodridões 

ou presença de insetos.

• Eliminar bolbos que apresentem sinto-

mas ou presença de patogénicos causa-

dores de podridão.

• Identificar a colheita: código produtor, 

lote, variedade, parcela e data de recolha

• Os cestos devem ser previa-

mente limpos.

• Manusear as cebolas com cuidado para 

não as amassar.

Transporte até ao armazém

• Proteger da ação de agentes atmosféri-

cos (cobrir com lona ou rede de sombra) 

com ventilação adequada.

• Veículo em condições adequadas 

de limpeza.

• Evitar amassar o produto.

• Condições ambientais apropriadas.

 Receção e manutenção no armazém

• Separar na receção o desperdício (po-

dridões e danos) e outros elementos: 

bolbos brotados, verdes, podres, com 

bolor, raízes com muita terra argilosa.

• Identificar à entrada as etiquetas de ras-

treabilidade.

• Evitar amassar e danificar o produto.

• Trabalhar sempre em seco. Não lavar 

o produto.

• Ter pessoal com formação em manipula-

ção de alimentos. 

• No caso de o produto vir com muitas 

radículas, ou com folhas secas, limpar 

o produto.
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Conservação no armazém

• Os bolbos devem estar secos à entrada 

no armazém.

• Separar de outros produtos hortícolas.

• Ta 25-30oC y 65<HR(%)<75 (tempe-

ratura ambiente e na sombra). Manter 

constantes. Arejar.

• Para conservações mais prolonga-

das (mais de 6 meses): Ta 0-5oC y 

65<HR(%)<75.

• Nas câmaras de frio, as caixas devem 

manter uma distância umas entre as 

outras e com as paredes, de forma a per-

mitir a correta circulação do ar.

• Conservar por lotes ordenados (saídas e 

entradas), gestão de stocks.

• Iluminação adequada (escuridão para 

evitar brotações).

Transporte ao ponto de venda

• Em condições ambientais apropria-

das, evitando o calor e exposição di-

reta ao sol.

Condições no ponto de venda

• Em condições ambientais apropria-

das, evitando o calor e exposição di-

reta ao sol.

• Identificar rastreabilidade do produto.

• Separar de frutas e de outros produtos 

hortícolas.
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CENOURA
Allium cepa (nome científico) 

LILIACEAS (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

A cenoura é uma planta bianual (desenvol-

ve-se de dois em dois anos), que é aproveita-

da durante o primeiro ano pelo crescimento 

da sua raiz, no segundo ano ativa-se a flora-

ção e formam-se as sementes. É uma planta 

de estatura baixa, as folhas têm uma carac-

terística cor verde, são muito pequenas e 

crescem em forma de roseta a partir de uma 

raiz engrossada, alargada, cónica e, geral-

mente, cor de laranja, dentro da qual são ar-

mazenadas grandes quantidades de açúcar. 

É importante destacar que, dentro da mes-

ma variedade, há importantes diferenças de 

comprimento e de espessura das raízes.

As sementes são pequenas, alargadas e de 

cor castanha; a sua capacidade de germina-

ção é mantida durante 2-3 anos e num gra-

ma há aproximadamente 1450 sementes.

VARIEDADES RECOMENDADAS
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O ciclo da cultura e os rendimentos alcan-

çados variam de acordo com as variedades 

selecionadas pelos agricultores, o manu-

seamento das condições de cultura e as 

condições climáticas.

ASPETOS AGROCLIMÁTICOS

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

A cenoura pode ser cultivada ao longo do 

ano, embora ela cresça melhor durante a 

estação fria, as temperaturas elevadas cau-

sam uma diminuição no tamanho da raiz. A 

duração da cultura do plantio à colheita é de 

3 a 4 meses.

SOLO

Para desenvolver otimamente a sua raiz, 

a cenoura prefere solos férteis e profundos 

de textura leve, com bom conteúdo de areia 

e que retenham a humidade. É conveniente 

evitar os solos pesados ou com pedras por-

que se originam raízes de menor peso, cali-

bre e longitude.

Apresenta uma ligeira tolerância a salini-

dade e não tolera encharcamento.

CLIMA

É uma planta muito rústica em exigências 

climáticas mas tem uma preferência por 

climas temperados porque as altas tempera-

turas afetam o crescimento das raízes. Por 

isso as cenouras de verão têm rendimentos 

mais baixos. Um outro fator que afeta o 

crescimento das raízes é a intensidade da 

luz recebida pela cultura, porque a cenoura 

é muito exigente na radiação solar. Quando 

a planta cresce em altas densidades de cul-

tivo, produz-se um excesso de sombra entre 

as folhas da planta (auto sombreamento), o 

que se traduz em raízes de menor diâmetro.

ASPETOS AGRONÓMICOS

PLANTAÇÃO

 

 A cenoura é semeada diretamente no local 

definitivo do cultivo, através de um trabalho 
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FERTILIDADE

A cenoura é  uma cultura muito exigente, 

capaz de extrair grandes quantidades de 

nutrientes do solo, portanto nã o convé m 

repetir o cultivo durante pelo menos 2-3 

anos. É  especialmente exigente em nutrien-

tes como o Potá ssio (K), nã o tolera estrume 

fresco ou mal decomposto.

 Para responder à s necessidades da cenou-

ra, convé m concentrar a compostagem num 

ú nico momento:

ABUBAÇ Ã O DE PROFUNDIDADE

Na hora de preparar o terreno deverá  apli-

car-se um abono geral, que consiste em en-

terrar 2-3 kg/m2 de adubo bem decompos-

to na primeira camada superfi cial do solo, 

em superfí cie a uma profundidade de 0,5 cm 

aproximadamente. Uma vez que as plantas 

emergem (quando tiverem 2 ou 3 folhas ver-

dadeiras) o cultivo deve ser desbastado até  

obter uma densidade adequada da planta-

ç ã o e promover um ó timo desenvolvimento 

do cultivo. Isto deve ser realizado especial-

mente nas fases inicias de crescimento, de 

modo a evitar que as plantas entrem em 

competiç ã o pelos recursos (á gua, nutrien-

tes, luz) durante todo o ciclo do cultivo. Para 

evitar este problema convé m misturar as se-

mentes com areia para facilitar a dosagem 

na hora da sementeira, e evitar as zonas 

com alta densidade de plantaç ã o.

MARCO DE PLANTAÇ Ã O

Os marcos de plantaç ã o densos afetam o 

desenvolvimento das raí zes (por auto som-

breamento) e favorecem o aparecimento de 

oí dio (por escassa ventilaç ã o).

Sementes/gr 200

Gr Sementes/100m2 —

N Plantas/ 100m2 —

Rendimento/ 100m2 180–300kg
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onde se desenvolvem as raízes responsáveis 

pela absorção de agua e nutrientes (<30cm).

Deve dar-se ênfase a esta fase inicial de 

preparação dado que existe uma relação 

direta entre a produção e uma preparação 

adequada da terra. A aplicação de matéria 

orgânica é vital para manter e melhorar a 

qualidade ago económica do solo.

Para planear uma adubação correta, reco-

menda-se realizar análises do solo que per-

mitam corrigir deficiências e fazer o adubo 

de cobertura que se adapte durante o ciclo 

da cultura.

REGA

A cenoura é uma cultura exigente em ter-

mos de cultivo e necessita de uma humidade 

contínua do solo, mas sem que se produza 

um encharcamento. As regas devem ser 

frequentes e regulares sobretudo quando se 

cultiva em solos soltos e arenosos que retêm 

menos agua.

As regas intermitentes e as situações 

de stress hídrico provocam a rachadura 

das raízes e a consequente perda de valor 

comercial.

LAVOURA

DESBASTE: Consiste em eliminar o ex-

cesso de plantas 7 dias depois da germina-

ção da semente, para deixar um marco de 

plantação adequado e evitar a competição 

entre as plantas por causa dos recursos 

(nutrientes, radiação solar).

MONDA: A cenoura é um dos cultivos 

mais sensíveis à concorrência com as ervas 

daninhas, e por isso devemos evitar a pre-

sença de ervas acidentais, principalmente 

durante as primeiras fases do cultivo.

ROTAÇÃO 

E CULTURAS ASSOCIADAS
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FISIOPATIAS

RAIZ RACHADA: a ocorrência deste 

problema está associada às situações de 

stress hídrico, que provocam um cres-

cimento brusco do coração da cenoura 

depois da rega e que provocam a rachadu-

ra da raiz.

Os excessos de fertilizantes ricos em 

azoto, também podem provocar o rajado 

da cenoura.

PÓS-COLHEITA
 

Principais problemas detetados

1. Perdas por brotação: organismo vivo, 

e, portanto, respira. O mais comum para o 

consumo fresco é colher as cenouras com 

as folhas. Em caso de corte das folhas no 

momento da colheita, pode haver a perda 

da qualidade da raiz (aumenta a possi-

bilidade de desidratação) por causa da 

brotação de novas folhas;

2. Perdas por desidratação ou flacidez. Se 

produz uma perda de água e a parte comes-

tível fica flácida. Sintomas de flacidez. As 
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cenouras não precisam de um período de 

curado em superfície;

3. Perdas por fungos ou bactérias: desta-

camos a Screrotinia (podridão branda) e 

o Botrytis (podridão cinzenta), associadas 

sempre a saturações de água por excessos 

de humidade.

Colheita e preparação no campo

• Não deixar o solo ficar seco alguns dias 

antes da colheita. A planta deve estar 

turgida no momento da recolha.

• Evitar danos desde que é apanhada no 

solo: golpes, fricções e cortes.

• Colher antes que a raiz fique dura.

• Eliminar o produto que apresente sin-

tomas ou presença de patogénicos que 

causem podridão.

• Identificar a colheita: código produ-

tor, lote, variedade, parcela edata 

de colheita.

• Os cestos devem ser limpos 

previamente.

Transporte até o armazém

• Proteger da incidência dos agentes at-

mosféricos (cobrir com lona ou com 

rede de sombra) e com ventilação ade-

quada. Se possível, trazer para um lugar 

onde a temperatura seja mais baixa do 

que a temperatura ambiente. É impor-

tante que a cenoura perca rapidamente 

o calor que traz consigo da terra;

• O veículo em condições adequadas;

• A ser possível transportar no mesmo dia 

da colheita;

• Evitar golpe ar o produto;

• Se o produto é colhido juntamente com 

as folhas, colocar as cenouras dentro 

das caixas sempre na mesma direção 

para evitar o contacto das folhas com a 

parte comestível.

Receção e manipulação no armazém

• No ato da receção, separar os resíduos 

(produtos danificados e podridões) do 

resto dos elementos: terra, pedras e fo-

lhas velhas. Evitar de danificar a pele do 

produto ou causar feridas durante esta 

operação.

• Lavar o produto caso chegue com muita 

terra argilosa. Utilizar dois recipientes, 

um para arrastrar a terra (agua suja) 

e um outro para o enxaguamento final 

(água limpa). A água de lavagem deve 

estar, se possível, à temperatura mais 

baixa do que a ambiente. Se não for pos-

sível, pelo menos, tentar fazê-lo na últi-

ma lavagem já com água limpa.

• Identificar as entradas nas etiquetas de 

rastreabilidade.

• Evitar golpear e causar danos 

no produto.

• Ter pessoal formado em manipulação de 

alimentos.
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Conservação no armazém

• As cenouras devem estar secas ao en-

trar na loja (orear);

• Separa-las das outras hortaliças;

• A temperatura ideal para a conserva-

ção da cenoura durante vários meses 

é 1-2oC. Todavia a 10oC e 60 < HR (%) 

<70(frescura e humidade media), pode 

se conservar até 20 dias sem problemas 

se não quebrar a cadeia de frio. Evitar 

saturações de agua e manter constantes 

as condições. Evitar a presença de luz, 

sobre tudo nos casos em que se corte os 

ramos. Evitar brotações;

• Na câmara, as caixas devem manter 

uma certa distância entre elas e com as 

paredes de forma que permitam uma 

correta circulação do ar.

• Conservar por lotes ordenados (entra-

das e saídas), gestão de stocks.

Transporte até ao ponto de venda

• Evitar perdas por desidratação ou satu-

ração de água.

• Manter a temperatura constante.

Condições do ponto de venda

• Temperatura ambiental e Humidade 

Relativa (HR) ambiental apropriadas.

• Evitar o contacto direto com o sol e, se-

possível, a luz solar.

• Identificar a rastreabilidade do produto.
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COUVE
Brassica oleracea var. Capitata costela (nome científico) 

CRUCIFERA (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

As couves são plantas da mesma espé-

cie que o repolho, a couve-flor e o brócolo, 

com a diferença de não formarem cabeças 

compactas de folhas como os repolhos ou 

inflorescências, e são aproveitadas pelas 

suas folhas.

É uma planta de caule ereto e semilenhoso. 

Na base do caule, emergem folhas grandes e 

lisas, de cor verde, cobertas por um tipo de 

serosidade, que lhes dá brilho e resistência.

Dispõe de uma raiz axial, com ramifica-

ções a diversas alturas, que podem atingir 

profundidades de 45 a 60 cm, facto que se 

deve ter em conta aquando da preparação 

do terreno. O porte pode variar de acordo 

com o método utilizado durante a colheita, 

quando se elimina a caravela da planta, fa-

vorece-se o crescimento de brotes laterais, 

reduzindo o crescimento em altura. As 

plantas podem ultrapassar 1,5m de altura, 

durante a fase vegetativa, quando colhemos 

as folhas inferiores sem remover a caravela.

As sementes são redondas, pequenas e de 

cor preta. A sua capacidade de germinação 

mantém-se durante 4 a 5 anos e numa gra-

ma há aproximadamente 250 sementes.

VARIEDADES RECOMENDADAS
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O ciclo de cultivo e a produtividade alcan-

çada variam em função das variedades sele-

cionadas pelo agricultor, do manuseamen-

to da cultura e das condições climatéricas.

ASPETOS AGROCLIMÁTICOS

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

A couve é uma planta que cresce melhor 

em climas frescos, apesar de se poder cul-

tivar durante todo o ano. As altas tempera-

turas provocam uma diminuição do cres-

cimento foliar, alterando a produtividade 

esperada durante a temporada quente.

O ciclo da couve é variável e depende mui-

to da fertilidade da terra e do sistema de 

colheita das folhas, estendendo-se entre 4 

a 8 meses.

SOLO

Adapta-se a vários tipos de solos, mas pre-

fere solos de textura média ou argilosa, sol-

tos e bem drenados. O solo deve reter bem 

a humidade, mas deve ser bem drenado, 

fértil, com boa disponibilidade de nitrogénio 

e rico em matéria orgânica. Os solos de tex-

tura arenosa não são recomendáveis, pois 

armazenam pouca água.

CLIMA

A couve é uma planta de climas tempera-

dos, que prefere temperaturas amenas (16-

18oC) e uma humidade ambiental elevada, 

apesar de se adaptar bem a climas quentes, 

resistir a altas temperaturas (35oC) e al-

gum stress hídrico. Para um adequado cres-

cimento vegetativo, necessita de uma boa 

exposição solar, ainda que na época mais 

quente, poderá ser benéfico proporcionar 

alguma sombra às plantas.

ASPETOS AGRONÓMICOS

PLANTAÇÃO

Podemos fazer a sementeira diretamente 

no campo ou numa estufa tradicional fazen-

do depois transplante com a raíz desnuda 

ou noutros recipientes. As mudas devem 
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ser transplantadas quando tê m 4 a 6 folhas 

verdadeiras e estã o com pelo menos 10 cm 

de altura. O transplante deve ser feito prefe-

rencialmente em dias nublados e chuvosos 

ou ao fi m da tarde, irrigando logo de seguida.

També m podem ser propagadas por re-

bentos retirados de plantas adultas. Estes 

rebentos surgem de gemas axilares no caule 

principal e devem ser retirados preferen-

cialmente da base da planta, já  com apro-

ximadamente 20 cm de comprimento ou 

mais. Os rebentos laterais da couve enraí -

zam facilmente em solo hú mido.

MARCO DE PLANTAÇ Ã O 

Normalmente, quanto maior o espaç a-

mento, maiores serã o as plantas e maiores 

serã o suas folhas.

Sementes/gr 200–250

Gr Sementes/100m2 5–6

N Plantas/ 100m2 240–330

Rendimento/ 100m2 180–300kg

    

FERTILIDADE

A couve é  uma planta de ciclo mé dio-lon-

go, com uma elevada produç ã o de biomassa 

(folhas), que requere solos fé rteis e ricos em 

maté ria orgâ nica para um ó timo desempe-

nho da cultura. É  especialmente exigente 

em nutrientes como o Azoto (N) e o Po-

tá ssio (K).

Para responder à s necessidades da cul-

tura, devemos fracionar a adubaç ã o em 

dois momentos:

ADUBAÇ Ã O DE PROFUNDIDADE

Na altura de preparar o terreno, devemos 

aplicar um adubo geral, que consiste em 

enterrar 2-3 kg/m2 de estrume bem decom-

posto na primeira camada ará vel do solo, 

onde se desenvolvem as raí zes responsá veis 

pela absorç ã o de á gua e nutrientes (<30cm).

Deve dar-se ê nfase a esta fase inicial de 

preparaç ã o, já  que existe uma relaç ã o dire-

ta entre a produç ã o e a correta preparaç ã o 

da terra. A aplicaç ã o de maté ria orgâ nica é  

crucial para manter e melhorar a qualidade 

agronó mica do solo.

ADUBAÇ Ã O SUPERFICIAL
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Uma vez plantado o cultivo, e com o ob-

jetivo de potenciar a nutrição durante o 

crescimento vegetativo, devemos realizar 

frequentemente aplicações superficiais de 

composto, que permitam a formação contí-

nua de folhas novas.

Para realizar uma adubação correta, reco-

menda-se que antes se realize uma análise 

do solo, que nos permita corrigir deficiên-

cias e fazer a adubação de cobertura que seja 

mais conveniente durante o ciclo de cultivo.

REGA

Ainda que apresente alguma resistência à 

seca, devido à profundidade que alcançam 

as suas raízes, a couve cresce melhor quan-

do dispõe de água em abundância. Assim, o 

solo deve ser sempre mantido húmido, mas 

sem ficar encharcado, pois isso seria preju-

dicial para as raízes e poderia favorecer o 

surgimento de doenças.

As necessidades hídricas da couve estão 

diretamente relacionadas com a biomassa 

da planta (n.o de folhas e tamanho). Reco-

menda-se aumentar a dose de rega antes 

da colheita, para obter folhas mais túrgi-

das. Durante os dias mais secos e calorosos 

deve evitar-se o stress hídrico, que se traduz 

numa redução do crescimento foliar.

LAVOURA

DESFOLHAR: no cultivo da couve con-

vém eliminar as folhas velhas e não comer-

cializáveis para dar mais força ao cresci-

mento de folhas novas.

ROTAÇÃO E CULTURAS 

ASSOCIADAS
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Geralmente sã o insetos de corpo mole, 

aparê ncia globosa e com um tamanho mé dio 

de 1-2 mm. A sua morfologia nã o varia entre 

a fase larvar e a fase adulta ou entre diferen-

te espé cies de pulgã o, mostrando uma gama 

de coloraç õ es que variam de preto para ver-

AFÍDIOS

Brevicoryne Brassicae, Lipahis Erymisi

(Ferruga Preta)
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de, amarelo ou laranja, dependendo das es-

pécies de culturas que colonizam. Os afídios 

são insetos sugadores, e são fornecidos com 

um largo pico articulado com que cravam na 

planta e através do qual absorbem os sucos 

da mesma. Tanto as larvas como os adul-

tos causam danos durante a alimentação, 

atacando um grande número de espécies 

vegetais de sequeiro e irrigação ao ar livre e 

na estufa. Em geral, a maioria das espécies 

desenvolve-se na parte aérea das plantas, 

especialmente nas folhas jovens, brotos e 

ápices. Vivem em massa formando grandes 

colônias, e as populações aumentam explo-

sivamente sob certas condições climáticas.

As ninfas e os adultos extraem nutrientes 

da planta sugando a seiva, o que resulta no 

enfraquecimento da planta causando para-

da vegetativa, aborto das flores e caída dos 

frutos pequenos. A parada vegetativa ou a 

perda das folhas traduz-se numa redução 

da produção final. Além disto, os afídios são 

transmissores de vírus, sendo o grupo de in-

setos mais eficaz em relação a transmissão 

de doenças virais, de modo que nas culturas 

sensíveis ao ataque do vírus (solanáceas e 

cucurbitáceas), o controlo dos afídios repre-

senta um grande desafio para o agricultor.

 Os surtos dos afídios tornam-se importan-

tes assim que termina a estação chuvosa e 

permanecem no campo até os meados da 

primavera. As populações adquirem níveis 

preocupantes quando a temperatura média 

é superior a 24 °C: a colonização começa 

com pequenos focos e se não agirmos rapi-

damente a praga espalha-se por todo o culti-

vo, devido à enorme sua enorme capacidade 

de dispersão.

Os afídios são capazes de completar o seu 

ciclo de vida em poucos dias, gerando uma 

grande descendência, entretanto. O tempo 

do ciclo de vida e a capacidade de procriação 

dependerão da disponibilidade de alimentos 

e o intervalo de temperaturas, de maneira 

que a praga prolifera depois da estação de 

chuvas e durante a primavera.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• LIMPEZA (ELIMINAR ERVAS 

DANINHAS E RESTOS DE 

CULTURA ANTERIOR)

• GESTÃO DA FERTILIDADE

• REGA-EVITAR STRESS HÍDRICO/

ENCHARCAMENTO

• ASSOCIAÇÕES DE CULTURAS

• ROTAÇÕES DE CULTURAS

• BIODIVERSIDADE

• INIMIGOS NATURAIS

• CONTROLO NATURAL

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRATO DE TABACO

• EXTRATO DE MALAGUETA
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CONTROLO ECOLÓ GICO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRATO DE TABACO 

• SABÃO DE POTÁSSIO

• EXTRATO DE MALAGUETA

• ÁGUA E SABÃO

Para obter ó timos resultados, recomenda-

-se realizar as aplicaç õ es de bio pesticidas 

no iní cio de infestaç ã o das culturas. Repe-

tir o tratamento apó s 5-7 dias da primeira 

infestaç ã o.

Existem mais de 10.000 espé cies diferen-

tes de lepidó ptera, insetos polí fagos que 

atacam hortaliç as, plantas ornamentais e 

fruteiras, causando danos tanto no solo ir-

rigado como no sequeiro.

À  famí lia dos lepidó pteros pertencem 

as lagartas (estado juvenil), que depois de 

atravessar uma metamorfose completa se 

tornam  borboletas (estado adulto).

Este inseto é  uma praga exclusivamente 

durante a sua fase juvenil, quando dispõ e 

de um aparelho buç al mastigador com o 

qual devora as culturas; os estados adultos 

alimentam-se de né ctar que extraem das 

fl ores e nã o afetam diretamente os cultivos.

Trata-se de uma planta comum em plan-

taç õ es de crucí feras, e normalmente causa 

grandes problemas devido a voracidade das 

lagartas nas suas primeiras fases: aparecem 

maciç amente sobre o cultivo e apresentam 

um comportamento gregá rio, podendo en-

contrar vá rios exemplares que se alimen-

tam sobre a mesma planta.

Isto obriga o agricultor a uma rá pida inter-

venç ã o, para controlar uma praga que pro-

LEPIDÓ PTEROS

Heliotis Armigera, 

Plutella sp, Plusia sp, 

Spodoptera sp (Rosca Preta), 

Hellula Undalis (Traç a) (Lagarta Medidora).
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voca perdas de qualidade e valor comercial 

do produto.

A duração do ciclo de vida depende da 

disponibilidade de alimentos e do interva-

lo da temperatura. Normalmente a praga 

prolifera após a estação chuvosa e durante 

a primavera, embora existam espécies adap-

tadas a todas as estações do ano, o que pode 

causar muitos danos. A presença mais ou 

menos constante no campo de uma espécie 

depende do ciclo de sobreposição das pra-

gas, usando diferente espécies de plantas, 

por exemplo em áreas onde são cultivados 

vegetais crucíferos (couve, repolho, bróco-

los), de forma escalonada durante todo o 

ano. Consequentemente, é normal que os 

lepidópteros e os afídios sejam considerados 

um grave problema.

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ÓLEO DE NEEM 

• BACILLUS THRURIGIENSIS

• EXTRATO DE MALAGUETA/ALHO

CONTROLO ECOLÓGICO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRATO DE TABACO 

• SINOPSAD

• BACILLUS THRURIGIENSIS

• EXTRATO DE MALAGUETA/ALHO

Para obter ótimos resultados, recomenda-

-se realizar as aplicações de bio pesticidas 

no início de infestação das culturas. E repe-

tir o tratamento após 5-7 dias da primeira 

infestação.

PÓS-COLHEITA
 

Principais problemas detetados

1. Perdas por evaporação: manter as fo-

lhas da couve refrigeradas e húmidas

2. Perdas por fungos e insetos: fungos de 

folhas, danos por lagartas, ofídios ou lesmas

3. Rutura celular: ao serem folhas gran-

des, estas podem romper-se devido a um 

manuseamento descuidado e acelerar a de-

composição e amarelecimento.

Colheita e preparação no campo

• Cortar na primeira hora de manhã ou 

no final da tarde e evitar rapidamente 

as perdas por evaporação.
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• Regar no dia anterior para que as folhas 

estejam túrgidas.

• Manipular com cuidado para não amas-

sar as folhas.

• Utilizar instrumentos de corte bem agu-

çados e desinfetados.

• Identificar a colheita: código de pro-

dutor, lote, variedade, parcela e data 

de colheita.

• Os cestos devem ser previa-

mente limpos.

• Não deve passar muito tempo entre o 

corte e a refrigeração para evitar as per-

das por evaporação—organizar a colhei-

ta com base nessa premissa.

Transporte para o armazém

• Refrigeração a 10oC, 90% HR 

(ideal 5oC).

• Proteger da ação de agentes atmosféri-

cos (cobrir com lona ou rede de sombra) 

com ventilação adequada ou com bacias 

de plástico cobertas por serapilheira, 

malha ou outros materiais que impeçam 

a evaporação.

• Veículo em condições adequadas 

de limpeza.

• Se possível, no mesmo dia da colheita.

• Evitar amassar o produto através de um 

manuseamento incorreto. Se se quise-

rem sobrepor, colocam-se capas sobre 

os corações da couve.

Receção e manuseamento 

no armazém

• Identificar à entrada as etiquetas de ras-

treabilidade.

• Evitar amassar e danificar o produto.

• Eliminar restos de terra, insetos ou fo-

lhas danificadas.

• Ter pessoal formado em manipulação de 

alimentos.

• Pulverizar com água no momento de 

manuseamento, para manter a tur-

gescência.

• Tapar as caixas de conservação. As cai-

xas devem ter ventilação.

Conservação no armazém

• Ta 5oC y 90<HR (frescura e humidade).

• Não quebrar a cadeia de frio ou a humi-

dade. Uma vez que as folhas perdem a 

turgescência, não a voltam a recuperar.

• Na câmara de frio, as caixas devem 

manter uma distância entre as outras e 

as paredes, de forma a permitir a corre-

ta circulação do ar. Conservar por lotes 

ordenados (saídas e entradas), gestão 

de stocks.

Transporte ao ponto de venda

• Se possível, nas mesmas condições em 

que no armazém.
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• Não deve passar muito tempo entre que 

se tiram do armazém e se metem no 

transporte refrigerado.

• Manusear com cuidado para não amas-

sar as folhas.

Condições no ponto de venda

• Importante manter uma %HR o mais 

alto possível, podem estar a tempe-

ratura ambiente se estão numa zona 

de sombra.

• Sombrear o produto.

• As couves perdem com muita rapidez o 

seu valor nutricional. Por exemplo, nos 

dias de colheita perdem 50% da vitami-

na C. Deve planear-se bem este passo.
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REPOLHO
Brassica oleracea var. capitata (nome científico) 

CRUCIFERA (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

Planta ereta com haste curta e folhas for-

tes e grandes, de cor verde pálido a escuro, 

coberto com uma substância cerosa e mar-

cada nervura, pode ser lisa ou encaracola-

da/amolgada. Tem uma raiz principal com 

ramificações a diferentes alturas que po-

dem atingir profundidades de 40 a 60 cm, 

embora o 60% das raízes se concentre nos 

primeiros 30 centímetros do solo, facto que 

devemos tomar em consideração na altura 

da preparação do terreno.

A parte mais valiosa da planta é a cabeça 

consistente e fechada que se forma no cen-

tro conforme o avanço na maturidade da 

planta. O peso da cabeça do repolho oscila 

entre os 350 gr e 1 kg, dependendo do culti-

vo selecionado.

O porte da planta pode variar em função da 

variedade selecionada e da época de planta-

ção, normalmente as variedades adaptadas 

à época quente alcançam um calibre menor 

do que os repolhos obtidos no inverno.

As sementes são pequenas, pretas e re-

dondas, a sua capacidade de germinação 

é mantida por 4–5 anos e numa grama há 

aproximadamente 250 sementes.

VARIEDADES RECOMENDADAS

Trata-se de um cultivo bianual, que difi-

cilmente produz sementes, de maneira que 

habitualmente o agricultor deve adquiri-las 

nas lojas.
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ASPETOS AGROCLIMÁTICOS

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

O repolho cresce melhor durante a estação 

fria, embora existam variedades adaptadas 

a diferentes rangos agroclimáticos, de modo 

que pode ser cultivada durante todo o ano, 

se fizermos uso das variedades adequadas.

É necessário fazer uso de diferentes varie-

dades ao longo do ano (adaptação à tempo-

rada fresca ou quente).

SOLO

Trata se de um cultivo que prefere os so-

los mistos, soltos e bem areados, para que 

as raízes possam crescer sem dificuldades, 

além de uma boa infiltração, já que os en-

charcamentos facilitam o aparecimento de 

doenças fúngicas.

Os solos férteis e com abundante matéria 

orgânica respondem melhor às necessida-

des nutricionais do repolho, que necessita 

extrair nutrientes suficientes para alcançar 
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um bom tamanho e produzir uma boa cabe-

ç a do repolho.

O repolho apresenta uma certa tolerâ ncia 

a salinidade e prefere solos neutros ou ligei-

ramente á cidos.

CLIMA

Normalmente é  uma planta que cresce 

melhor em climas amenos (até  25 C) e be-

nefi cia da alta humidade ambiental, embora 

existam variedades adaptadas a condiç õ es 

tropicais e a climas mais quentes, de modo 

que possam ser cultivadas durante todo o 

ano se usadas as variedades certas e se ti-

vermos as condiç õ es agroclimá ticas adequa-

das. Exige uma boa exposiç ã o solar.

ASPETOS AGRONÓ MICOS

PLANTAÇ Ã O

O plantio é  realizado em viveiro tradicio-

nal com transplante em raiz nua, ou em 

bandejas de germinaç ã o. O transplante é  

feito 30/35 dias apó s a emergê ncia, quando 

a muda tem 5 a 6 folhas verdadeiras e cerca 

de 10–12 centí metros.

MARCO DE PLANTAÇ Ã O

O marco de plantaç ã o infl uencia direta-

mente o tamanho da cabeç a do repolho. Os 

marcos de plantaç ã o amplos permitem um 

total desenvolvimento do repolho, caso con-

trá rio, as cabeç as serã o menores.

Sementes/gr 250–300

Gr Sementes/100m2 6

N Plantas/ 100m2 400

Rendimento/ 100m2 250–350kg

FERTILIDADE

Trata-se de um cultivo exigente em nu-

trientes, que prefere solos fé rteis e ricos em 

maté ria orgâ nica bem decomposta para al-

canç ar altos rendimentos.

Durante as fases iniciais da cultura, até  

se formar a cabeç a, o repolho requer altas 

doses de azoto para promover um bom cres-

cimento vegetativo, os excessos deste nu-

triente favorecem o aparecimento de pragas 

(afí dios) e de doenç as fú ngicas (podridõ es), 

por isto devemos estabelecer um progra-
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ma de adubação equilibrado, para evitar 

problemas.

Também é bastante exigente em potássio 

(K) e apresenta sensibilidade a falta de mi-

cronutrientes como B, Fe, Cu.

Para responder às necessidades do cul-

tivo devemos realizar a adubação em 

dois momentos.

ABUBAÇÃO DE PROFUNDIDADE

Na hora de preparar o terreno devemos 

aplicar um adubo geral, que consiste em 

enterrar 2-3 kg /m2 de estrume bem de-

composto naprimeira camada superficial 

do solo, onde se desenvolvem as raízes res-

ponsáveis pela absorção da água e nutrien-

tes (< 30cm).

Devemos por ênfase nesta fase inicial de 

preparação dado que existe uma relação 

direta entre a produção e uma correta pre-

paração da terra. A aplicação de matéria 

orgânica é de vital importância para man-

ter e melhorar a qualidade agro económi-

ca do solo.

ABUBAÇÃO SUPERFICIAL

Conforme o avanço do cultivo, aumentam 

as suas necessidades nutricionais. Para 

complementar as deficiências devemos for-

necer pequenas doses de compostagem su-

perficialmente ou através da rega durante 

as primeiras fases do crescimento vegetati-

vo. Devemos parar com o início da formação 

do cabeça.

REGA

Embora apresente alguma resistência à 

seca devido à profundidade atingida pelas 

suas raízes, o repolho cresce melhor quando 

tem à disposição muita água, assim sendo, o 

solo deve ser mantido sempre húmido, mas 

sem que fique encharcado, pois isto poderia 

prejudicar as raízes e favorecer o compare-

cer de doenças.

As necessidades hídricas do repolho au-

mentam conforme o avanço do cultivo, 

de modo que a maior necessidade de água 

coincide com a formação da cabeça: durante 

esta fase devemos evitar condições de stress 

hídrico que se traduzam, posteriormente, 

numa redução da produção final.

Durante os dias quentes e secos, recomen-

da-se molhar e refrescar as plantações.

LAVOURA

MONDA: Devemos evitar a concorrên-

cia para os nutrientes causada pelas ervas 

daninhas: é necessário eliminá-las com tra-

balho superficial, especialmente durante as 

primeiras fases do cultivo porque afetam o 

crescimento do cultivo e o rendimento final.

DESFOLHAR: Recomenda-se eliminar 

as folhas velhas ou danificadas que estejam 

amareladas, bordas secas, vestígios de pra-
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gas etc. que atuam como consumidores de 

nutrientes, isto permite que a planta possa 

concentrar os seus esforços no crescimento 

de novas folhas.



148
Caderno do Projeto 12-PR1-0524

Geralmente sã o insetos de corpo mole, 

aparê ncia globosa e com um tamanho mé dio 

de 1-2 mm. A sua morfologia nã o varia entre 

a fase larvar e a fase adulta ou entre diferen-

te espé cies de pulgã o, mostrando uma gama 

de coloraç õ es que variam de preto para ver 

de, amarelo ou laranja, dependendo das es-

pé cies de culturas que colonizam. Os afí dios 

sã o insetos sugadores, e sã o fornecidos com 

um largo pico articulado com que cravam na 

planta e atravé s do qual absorbem os sucos 

da mesma. Tanto as larvas como os adultos 

causam danos durante a alimentaç ã o, ata-

cando um grande nú mero de espé cies ve-

getais de sequeiro e irrigaç ã o ao ar livre e 

na estufa. Em geral, a maioria das espé cies 

desenvolve-se na parte aé rea das plantas, 

especialmente nas folhas jovens, brotos e 

á pices. Vivem em massa formando grandes 

colô nias, e as populaç õ es aumentam explo-

sivamente sob certas condiç õ es climá ticas.

AFÍDIOS

Brevicoryne Brassicae, Lipahis Erymisi

(Ferruga Preta)
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As ninfas e os adultos extraem nutrientes 

da planta sugando a seiva, o que resulta no 

enfraquecimento da planta causando para-

da vegetativa, aborto das flores e caída dos 

frutos pequenos. A parada vegetativa ou a 

perda das folhas traduz-se numa redução 

da produção final. Além disto, os afídios são 

transmissores de vírus, sendo o grupo de in-

setos mais eficaz em relação a transmissão 

de doenças virais, de modo que nas culturas 

sensíveis ao ataque do vírus (solanáceas e 

cucurbitáceas), o controlo dos afídios repre-

senta um grande desafio para o agricultor.

 Os surtos dos afídios tornam-se importan-

tes assim que termina a estação chuvosa e 

permanecem no campo até os meados da 

primavera. As populações adquirem níveis 

preocupantes quando a temperatura média 

é superior a 24 °C: a colonização começa 

com pequenos focos e se não agirmos rapi-

damente a praga espalha-se por todo o culti-

vo, devido à enorme sua enorme capacidade 

de dispersão.

Os afídios são capazes de completar o seu 

ciclo de vida em poucos dias, gerando uma 

grande descendência, entretanto. O tempo 

do ciclo de vida e a capacidade de procriação 

dependerão da disponibilidade de alimentos 

e o intervalo de temperaturas, de maneira 

que a praga prolifera depois da estação de 

chuvas e durante a primavera.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• LIMPEZA (ELIMINAR ERVAS 

DANINHAS E RESTOS DE 

CULTURA ANTERIOR)

• GESTÃO DA FERTILIDADE

• REGA-EVITAR STRESS HÍDRICO/

ENCHARCAMENTO

• ASSOCIAÇÕES DE CULTURAS

• ROTAÇÕES DE CULTURAS

• BIODIVERSIDADE

• INIMIGOS NATURAIS

• CONTROLO NATURAL

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRATO DE TABACO

• EXTRATO DE MALAGUETA

CONTROLO ECOLÓGICO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRATO DE TABACO 

• SABÃO DE POTÁSSIO

• EXTRATO DE MALAGUETA

• ÁGUA E SABÃO

Para obter ótimos resultados, recomenda-

-se realizar as aplicações de bio pesticidas 

no início de infestação das culturas. Repe-

tir o tratamento após 5-7 dias da primeira 

infestação.
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Existem mais de 10.000 espé cies diferen-

tes de lepidó ptera, insetos polí fagos que 

atacam hortaliç as, plantas ornamentais e 

fruteiras, causando danos tanto no solo ir-

rigado como no sequeiro.

À  famí lia dos lepidó pteros pertencem 

as lagartas (estado juvenil), que depois de 

atravessar uma metamorfose completa se 

tornam  borboletas (estado adulto).

Este inseto é  uma praga exclusivamente 

durante a sua fase juvenil, quando dispõ e 

de um aparelho buç al mastigador com o 

qual devora as culturas; os estados adultos 

alimentam-se de né ctar que extraem das 

fl ores e nã o afetam diretamente os cultivos.

Trata-se de uma planta comum em plan-

taç õ es de crucí feras, e normalmente causa 

grandes problemas devido a voracidade das 

lagartas nas suas primeiras fases: aparecem 

maciç amente sobre o cultivo e apresentam 

um comportamento gregá rio, podendo en-

contrar vá rios exemplares que se alimen-

tam sobre a mesma planta.

Isto obriga o agricultor a uma rá pida inter-

venç ã o, para controlar uma praga que pro 

voca perdas de qualidade e valor comercial 

do produto.

A duraç ã o do ciclo de vida depende da 

disponibilidade de alimentos e do intervalo 

da temperatura. Normalmente a praga pro-

lifera apó s a estaç ã o chuvosa e durante a 

primavera, embora existam espé cies adap-

tadas a todas as estaç õ es do ano, o que pode 

causar muitos danos. A presenç a mais ou 

menos constante no campo de uma espé cie 

depende do ciclo de sobreposiç ã o das pra-

gas, usando diferente espé cies de plantas, 

por exemplo em á reas onde sã o cultivados 

vegetais crucí feros (couve, repolho, bró co-

los), de forma escalonada durante todo o 

ano. Consequentemente, é  normal que os 

lepidó pteros e os afí dios sejam considerados 

um grave problema.

LEPIDÓ PTEROS

Heliotis Armigera, 

Plutella sp, Plusia sp, 

Spodoptera sp (Rosca Preta), 

Hellula Undalis (Traç a) (Lagarta Medidora).

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ÓLEO DE NEEM 

• BACILLUS THRURIGIENSIS

• EXTRATO DE MALAGUETA/ALHO
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Para obter ótimos resultados, recomenda-

-se realizar as aplicações de bio pesticidas 

no início de infestação das culturas. E repe-

tir o tratamento após 5-7 dias da primeira 

infestação.

PÓS-COLHEITA
 

Principais problemas detetados

1. As perdas por evaporação: manter gre-

los refrigerados e molhados.

2. Golpes de calor: queimam literalmente 

o repolho.

3. Perdas por fungos e insetos: fungos da 

folha, picaduras de tripes (prateados) ou á-

caros, danos por lagartas ou lesmas.

Colheita e preparação no campo

• Cortar nas primeiras horas da manhã 

ou no final da tarde, e rapidamente para 

evitar as perdas por evaporação.

• Regar o dia anterior para que as folhas 

sejam turgentes.

• Recolher o repolho quando é bem 

compactado.

• Para cortar o repolho, utilizar instru-

mentos de corte desinfetadase muito 

afiadas. Cortar pelo menos dois centí-

metros abaixo da cabeça, e eliminar as 

folhas velhas (não todas) deixando uma 

camada exterior de folhas velhas para 

fazer uma barreira protetiva.

• Eliminar a presença de caracóis e 

lesmas escondidos entre as folhas 

e repolho.

• Identificar a colheita: código produ-

tor, lote, variedade, parcela e data 

de colheita.

• Os cestos devem ser limpos 

previamente.

• Não deixar passar muito tempo entre o 

corte e a refrigeração para

• evitar as perdas por desidratação. 

Organizar a recolha com base nes-

ta premissa.

Transporte até ao armazém

• Refrigeração a 10oC, 90% HR 

(ideal 5oC).

• Proteger da incidência de agentes at-

mosféricos (cobrir com lona ou rede 

de sombra) ou com baldes de plástico 

cobertos com telas de sacos, rede, ma-

térias que impeçam a evaporação

• Veículo em condições adequadas.

• Transportar no mesmo dia da recolha.

• Evitar golpear.

CONTROLO ECOLÓGICO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRATO DE TABACO 

• SINOPSAD

• BACILLUS THRURIGIENSIS

• EXTRATO DE MALAGUETA/ALHO



152
Caderno do Projeto 12-PR1-0524

• Evite bater ou esmagar o produto por 

manuseio inadequado.

• Evitar golpear o produto.

Receção e manipulação no armazém

• Identificar as entradas nas etiquetas de 

rastreabilidade.

• Evitar golpear e causar danos 

no produto.

• Eliminar restos de terra, insetos ou fo-

lhas danificadas.

• Ter pessoal formado em manipulação de 

alimentos.

• Pulverizar água no momento da mani-

pulação para manter a turgescência.

• Selecionar as cabeças na base do tama-

nho e da qualidade. Não misturar repo-

lhos velhos com repolhos novos.

• Tapar as caixas de conservação. As cai-

xas devem ser arejadas.

Conservação no armazém

• Ta 10oC e 90<HR (frescura e humidade).

• Não interromper a cadeia de frio, nem 

a humidade.

• Na câmara, as caixas devem manter 

uma certa distância entre elas e com as 

paredes de forma que permitam uma 

correta circulação do ar.

• Conservar por lotes ordenados (saídas e 

entradas), gestão de stocks.

Transporte ao ponto de venda

• A ser possível nas mesmas condições do 

que no armazém.

• Não deve passar muito tempo entre as 

caixas serem removidas da loja e entrar 

no transporte refrigerado.

• Manusear com cuidado sem esmagar 

o produto.

Condições no ponto de venda

• É importante manter uma percentagem 

de HR a mais alta possível. Podem estar 

a temperatura ambiente se forem bem 

sombreadas.

• Sombrear o produto.

• Uma opção na cantina escolar é cortar o 

repolho e mantê-lo congelado em sacos 

plásticos.
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TOMATE
Lycopersicon esculentum Mill  (nome científico) 

SOLANACEAS (fam.)

DESCRIÇÃO BOTÂNICA

O tomate é uma planta de clima quente, 

em forma de arbusto e tamanho variável se-

gundo a variedade, que pode desenvolver-se 

de forma rastreira, semirreta ou ereta.

Possui um sistema radicular amplo, for-

mado por uma raiz axial que pode alcançar 

os 60 cm de profundidade, com uma grande 

quantidade de ramificações secundárias e 

reforçada pela presença de numerosas raí-

zes adventícias (que surgem desde a base 

dos talos). Dispõe de um talo principal com 

numerosas ramificações secundárias, com 

folhas alternadas, grandes e compostas, 

formadas por 7 ou 9 pecíolos. As flores são 

de cor amarela e agrupam-se em cachos que 

podem albergar de 3 a 10 flores.

O fruto do tomate é uma baga carnosa 

comestível, geralmente de cor vermelha na 

fase de maturação e que varia em forma e 

tamanho segundo a variedade.

As sementes são cinzentas em forma de 

disco e de tamanho pequeno, a sua capaci-

dade de germinação mantém-se durante 4-5 

anos e numa grama há aproximadamente 

300 sementes.

SELEÇÃO DE VARIEDADES

Um aspeto importante na hora de cultivar 

tomate é a aquisição das sementes; existem 

numerosas alternativas no mercado e nem 
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todas as variedades se adaptam às necessi-

dades ou condições de cultivo, por isso deve 

fazer-se a eleição em função de uma série de 

critérios.

Principais critérios de eleição:

Origem da semente: deve distinguir-se 

entre sementes comerciais, normalmente 

híbridas, que são mais produtivas em con-

dições especiais de cultivo (estufas, fertirri-

gação, tratamentos fitossanitários, etc.) ou 

sementes rústicas, mais precoces, de ciclo 

mais curto e menos produtivas, mas são 

menos exigentes em cuidados por parte do 

agricultor.

Características da variedade:

Vigor da planta—pode diferenciar-se entre 

cultivos de crescimento determinado, que 

não superam o 1,2 m de altura e os cultivos 

de crescimento indeterminado, que ultra-

passam os 2 m e exigem o uso de tutores.

Características do fruto—existem diver-

sos tipos de frutos, em função da forma 

(forma de pera, redondo ou achatado), do 

tamanho (cereja, médio, salada ou beef) ou 

em função do sabor, do aroma e do conteúdo 

de matéria seca.

Resistência a doenças—a seleção genética 

permite obter variedades que apresentem 

resistência a fatores externos como o calor, 

algumas doenças e certo tipo de viroses.

Mercado de destino.

Existem variedades que têm melhor com-

portamento na pós-colheita, ideais para o 

comércio inter-ilhas, e variedades mais pe-

culiares que podem destinar-se ao mercado 

turístico ou interno.

Cultivo protegido o ar livre

As sementes híbridas de crescimento in-

determinado estão desenhadas para o culti-

vo nas estufas e as variedades rústicas são 

ideais para o cultivo ao ar livre.

Condições Agroclimáticas (Solo, 

Clima e Qualidade da água 

de rega)

As variedades híbridas apresentam menor 

adaptação ao território, pelo que são mais 

sensíveis ao calor, a ventos fortes ou cer-

tas pragas, também são mais exigentes em 

relação ao solo e nutrientes, pelo contrário 

as variedades rústicas apresentam certas 

resistências a estes aspetos.

VARIEDADES RECOMENDADAS

Recomendam-se variedades locais selecio-

nadas, adaptadas às condições de cada local. 

Se o agricultor pretende produzir as suas 

próprias sementes, deve selecionar os me-

lhores frutos e rejeitar sementes de frutos 
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disformes ou de plantas pouco produtivas 

ou doentes.

O ciclo de cultivo e os rendimentos alcan-

çados variam em função das variedades 

selecionadas pelo agricultor, do manu-

seamento da cultura e das condições cli-

matéricas.

ASPETOS AGROCLIMÁTICOS

ÉPOCA DE PLANTAÇÃO

O tomate é uma cultura que pode ser culti-

vada durante todo o ano nas ilhas, para isso 

é necessário fazer uso de distintas varieda-

des, adaptadas às condições climatéricas da 

temporada fresca ou quente e dar continui-

dade à produção anual de tomate.

Trata-se de uma cultura de ciclo longo; a 

duração do cultivo sobre os terrenos depen-

derá de diversos fatores, principalmente da 
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variedade selecionada e do manuseamento 

do cultivo (podas, amontoados, tutorado).

SOLO

A planta do tomate não é muito exigente 

em relação ao solo, exceto no que se refere à 

drenagem, preferindo solos soltos, de textu-

ra franca e ricos em matéria orgânica. Não 

obstante desenvolvem-se perfeitamente em 

solos argilosos ou arenosos.

Por dispor de um potente sistema radi-

cular exige solos profundos e é tolerante à 

salinidade, tanto do solo como da água. O 

período mais sensível à salinidade é duran-

te a germinação e desenvolvimento inicial 

da planta.

CLIMA

Planta tropical exigente em temperaturas 

e boa luminosidade; a escassez de luz pro-

duz debilitamento das plantas, tornando-as 

mais suscetíveis a doenças.

A temperatura ótima de desenvolvimento 

oscila entre 24-30oC e o crescimento vege-

tativo reduz abaixo de 15oc. Para promover 

a floração e a qualidade do fruto em geral, é 

preferível que exista uma diferença de tem-

peraturas entre o dia e a noite, que oscila 

entre 5 e 10oC, nestas condições os tomates 

adquirem um aroma e sabor superior.

A humidade relativa tem um papel im-

portante na floração, quando o ambiente é 

excessivamente seco, a polinização é defei-

tuosa, afetando a produção final de tomates. 

Um excesso de radiação solar durante a fru-

tificação pode originar um golpe de sol e a 

perda do valor comercial

 do produto. Existem variedades mais ou 

menos adaptadas a esta fisiologia.

ASPETOS AGRONÓMICOS

PLANTAÇÃO

A sementeira realiza-se em viveiro tradi-

cional com transplante da raiz ou em ban-

dejas de semente.

O transplante faz-se aproximadamente 40 

dias depois de semear, quando a planta tem 

de 3 a 4 folhas verdadeiras e uns 12-16 cm 

de altura.

MARCO DE PLANTAÇÃO
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A densidade de plantaç ã o depende do ta-

manho fi nal da planta, nos cultivos de cres-

cimento indeterminado a distâ ncia entre as 

plantas será  maior do que nos cultivos de 

crescimento determinado. Para culturas ao 

ar livre, de crescimento determinado, é  fre-

quente 0,5-0,8 m entre as linhas e 0,3-0,5 

entre as plantas.

Sementes/gr 250–300

Gr Sementes/100m2 3

N Plantas/ 100m2 200–250

Rendimento/ 100m2 150–450kg

FERTILIDADE

O tomate é  uma planta de ciclo longo com 

uma elevada produç ã o de biomassa (folhas, 

fl ores e frutos) que requere solos fé rtiles e 

ricos em maté ria orgâ nica para um ó timo 

desenvolvimento do cultivo. É  especialmen-

te exigente em nutrientes como o Azoto(N), 

Potá ssio (K) Cá lcio (Ca).

Para responder à s necessidades do to-

mate deve fracionar-se a adubaç ã o em 

dois momentos:

ABUBAÇ Ã O DE PROFUNDIDADE

No momento de preparar o terreno deve 

aplicar-se um abono geral, que consiste em 

enterrar 2-3 kg/m2 de estrume bem des-

composto na primeira capa ará vel do solo, 

onde se desenvolvem as raí zes responsá veis 

pela absorç ã o de á gua e nutrientes (<30cm).

Deve dar-se ê nfase a esta fase inicial de 

preparaç ã o já  que existe uma relaç ã o direta 

entre a produç ã o e uma correta preparaç ã o 

da terra. A aplicaç ã o da maté ria orgâ nica é  

de vital importâ ncia para manter e melho-

rar a qualidade agronó mica do solo.

ABUBAÇ Ã O SUPERFICIAL

Uma vez implantado o cultivo e com o 

objetivo de potenciar a nutriç ã o durante o 

crescimento vegetativo deverã o realizar-se 

aplicaç õ es superfi ciais de composto na base 

da planta; as doses e a frequê ncia destes 

contributos fi xa-se segundo o estado fenoló -

gico do cultivo e o vigor da planta.
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Os aportes devem reduzir-se durante a 

aparição dos botões florais e a maturação 

dos frutos, para potenciar a produção em 

detrimento do crescimento vegetativo. Uma 

vez iniciada a colheita, deverá retomar-se 

a adubação da camada antes que a planta 

mostre sintomas de esgotamento, isto per-

mite revitalizar a planta, aumentar a produ-

ção de flores e prolongar o ciclo produtivo.

Para desenhar uma adubação correta, re-

comenda-se realizar análises do solo, que 

permitam corrigir deficiências e fazer o 

abonado de cobertura que mais convenha 

durante o ciclo do cultivo.

REGA

Trata-se duma planta tolerante à seca, 

sendo que os seus frutos alcançam mais 

qualidade em condições de stress hídrico. 

Para obter altas produções deverão aplicar-

-se regas frequentes ao longo de todo o ciclo

do cultivo, especialmente durante as fases 

de floração e engrossamento do fruto, com 

maiores necessidades hídricas.

Apesar de explorar o solo em profundida-

de, a maior parte da absorção (água e nu-

trientes) ocorre na primeira capa de solo 

arável (30cm). A frequência e as doses de 

rega estabelecem-se em função do clima e 

do tipo de solo.

LAVOURA

PODA: O objetivo da poda é controlar o 

crescimento vegetativo da planta, em favor 

de obter frutos de maior calibre. A poda é 

obrigatória em variedades de crescimento 

indeterminado e baixo cultivo protegido 

(estufas, hidropónicos), e uma prática reco-

mendada para cultivos em exterior, favore-

cendo a sanidade vegetal e a produção final.

Existem vários tipos de poda, normal-

mente recomenda-se deixar crescer uma ou 

duas ramas principais, eliminando todos os 

brotos axiais que surgem na base superior 

cada folha, quando ainda são jovens. Esta 

prática deve realizar-se a cada quinze dias, 

devido ao rápido crescimento destes brotos, 

e devem utilizar-se ferramentas limpas e 

bem afiladas, para reduzir o risco de con-

taminação.

AMONTOADO: consiste em acumular 

terra na base do caule, 30 dias depois do 

transplante, com a intenção de favorecer 

o desenvolvimento de raízes adventícias e 

melhorar a absorção da água e nutrientes. 

As plantas respondem positivamente a esta 

prática com um crescimento mais vigoroso 

e maior produção de frutos.

TUTOR: O tutorado, ou seja, a prática de 

colocar um tutor na planta, serve para man-

ter a planta erguida, melhora a sua aeração 

geral, favorece o aproveitamento da radia-

ção solar e facilita a realização dos trabalhos 

(colheita, tratamentos fitossanitários, etc.). 

Evita que os frutos apodreçam ao tocar no 
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solo húmido e reduz os danos vegetativos 

durante a colheita, permitindo alargar o ci-

clo produtivo da planta. Para evitar o cresci-

mento rastreiro da planta deve criar-se uma 

estrutura com canas na qual se vai enrolan-

do a planta, separando-a do solo.

DESFOLHAR: consiste em ir eliminando 

as folhas mais antigas e deterioradas, à me-

dida que se vai colhendo os frutos, ficando 

a planta desprovida de folhas na sua base. 

O desfolhado pratica-se para revitalizar as 

partes superiores da planta, nas quais se 

concentra a floração e a frutificação, nor-

malmente as folhas mais antigas atuam 

como consumidor de nutrientes.

ROTAÇÃO E CULTURAS 

ASSOCIADAS
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Os á caros tê m a forma de pequenas ara-

nhas (cerca de 0,5 mm) e adquirem tons 

que vã o do vermelho-alaranjado ao verde-

-amarelo ou transparente, dependendo das 

espé cies e é poca do ano. Possuem um apa-

rado buç al chupador-picador e alimentam-

-se perfurando o tecido vegetal para sugar 

o interior.

Sã o pragas em estufas e culturas ao ar li-

vre de zonas tropicais e subtropicais, sendo 

capazes de se alimentar de uma grande va-

riedade de plantas, incluindo a maioria das 

hortaliç as e plantas ornamentais.

 Os á caros preferem o clima quente e 

seco, mas um aumento da populaç ã o pode 

ocorrer em qualquer é poca do ano.Desen-

volvem-se na parte inferior das folhas, cau-

sando descoloraç ã o, manchas pontilhadas 

ou amareladas que podem ser notadas como 

primeiros sintomas no feixe.

Um ataque severo reduz o crescimento das 

plantas e afeta a produç ã o fi nal da colheita

També m podem transmitir doenç as virais

O ciclo dos á caros é  altamente variá vel e 

depende de fatores climá ticos; principal-

mente da temperatura e da humidade. As 

condiç õ es locais, altas temperaturas e hu-

midade relativamente baixa sã o propí cias 

para o desenvolvimento de pragas, que pre-

cisam de 10-15 dias para completar o seu 

ciclo de vida, sendo capazes de se sobrepor 

a vá rias geraç õ es por ano e causar danos du-

rante longos perí odos.

ÁCAROS

Tetranychus Urticae—Á caro Vermelho,

Aculops Licopersici—Á caro Broceado,

Polyphagotarsonemus Latus—Á caro Branco

MEDIDAS PREVENTIVAS

• LIMPEZA (ELIMINAR ERVAS 

DANINHAS E RESTOS DE CUL-

TURA ANTERIOR) 

• MANTER HUMIDADE 

AMBIENTAL 

• ROTAÇÕES DE CULTIVO 

• PROMOVER AREJAMENTO 

DO CULTIVO (DESFOLHA-

MENTO, MARCOS PLANTA-

ÇÃO AMPLOS) 

• BIODIVERSIDADE 

• INIMIGOS NATURAIS

• CONTROLO NATURAL 

• BARREIRAS FÍSICAS (ESTUFA)

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ENXOFRE 

• EXTRATO DE TABACO 

• ÓLEO DE NEEM
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Existem mais de 10.000 espé cies diferen-

tes de lepidó ptera, insetos polí fagos que 

atacam hortaliç as, plantas ornamentais e 

fruteiras, causando danos tanto no solo ir-

rigado como no sequeiro.

À  famí lia dos lepidó pteros pertencem 

as lagartas (estado juvenil), que depois de 

atravessar uma metamorfose completa se 

tornam  borboletas (estado adulto).

Este inseto é  uma praga exclusivamente 

durante a sua fase juvenil, quando dispõ e 

de um aparelho buç al mastigador com o 

qual devora as culturas; os estados adultos 

alimentam-se de né ctar que extraem das 

fl ores e nã o afetam diretamente os cultivos.

Trata-se de uma planta comum em plan-

taç õ es de crucí feras, e normalmente causa 

grandes problemas devido a voracidade das 

lagartas nas suas primeiras fases: aparecem 

maciç amente sobre o cultivo e apresentam 

um comportamento gregá rio, podendo en-

contrar vá rios exemplares que se alimen-

tam sobre a mesma planta.

Isto obriga o agricultor a uma rá pida inter-

venç ã o, para controlar uma praga que pro 

voca perdas de qualidade e valor comercial 

do produto.

A duraç ã o do ciclo de vida depende da 

disponibilidade de alimentos e do intervalo 

da temperatura. Normalmente a praga pro-

lifera apó s a estaç ã o chuvosa e durante a 

primavera, embora existam espé cies adap-

tadas a todas as estaç õ es do ano, o que pode 

causar muitos danos. A presenç a mais ou 

menos constante no campo de uma espé cie 

depende do ciclo de sobreposiç ã o das pra-

gas, usando diferente espé cies de plantas, 

CONTROLO ECOLÓ GICO

• ENXOFRE 

• EXTRATO DE TABACO 

• ÓLEO DE NEEM

• EXTRATO DE MALAGUETA

• SINPOSAD

Para obter ó timos resultados, recomenda-se 

realizar as aplicaç õ es de biopesticidas no iní -

cio de infestaç ã o das culturas. E repetir o tra-

tamento apó s 5-7 dias da primeira infestaç ã o.

LEPIDÓ PTEROS

Heliotis Armigera, 

Plutella sp, Plusia sp, 

Spodoptera sp (Rosca Preta), 

Hellula Undalis (Traç a) (Lagarta Medidora).
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por exemplo em á reas onde sã o cultivados 

vegetais crucí feros (couve, repolho, bró co-

los), de forma escalonada durante todo o 

ano. Consequentemente, é  normal que os 

lepidó pteros e os afí dios sejam considerados 

um grave problema.

Para obter ó timos resultados, recomenda-

-se realizar as aplicaç õ es de bio pesticidas 

no iní cio de infestaç ã o das culturas. E repe-

tir o tratamento apó s 5-7 dias da primeira 

infestaç ã o.

TRATAMENTO PREVENTIVO

• ÓLEO DE NEEM 

• BACILLUS THRURIGIENSIS

• EXTRATO DE MALAGUETA/ALHO

CONTROLO ECOLÓ GICO

• ÓLEO DE NEEM 

• EXTRATO DE TABACO 

• SINOPSAD

• BACILLUS THRURIGIENSIS

• EXTRATO DE MALAGUETA/ALHO

NEMATÓ IDES

Meloidogyne sp. 

Heterodera sp. 

Ditylenchus sp.

Os nematoides sã o organismos micros-

có picos vermiformes com cerca de 0,2 mi-

lí metros, vivem no solo e causam danos à s 

raí zes de muitas plantas. Contê m, na boca, 

um estilete semelhante a uma agulha usada 

para perfurar e sugar os elementos que ne-

cessitam das plantas, para se alimentar inje-

tam umas secreç õ es que liquefazem a parte 

do interior celular e que posteriormente su-

gam atravé s do mesmo estilete. Esta forma 

de se alimentar produz graves deformaç õ es 

na raiz (verruga), causando a reduç ã o do ta-

manho das raí zes principais e a destruiç ã o 

de muitas raí zes absorbentes. A presenç a 

dos nematoides traduz-se, portanto, na per-

da de forç a e fraqueza da planta.

O seu impacto sobre a cultura é  maior 

quando atacam as raí zes das plâ ntulas 

imediatamente depois da germinaç ã o 

das sementes.

A alimentaç ã o do nematoide també m cria 

feridas que proporcionam a entrada de uma 
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MEDIDAS PREVENTIVAS

• USAR VARIEDADES RESISTEN-

TES E ROTAÇÃO DE CULTIVOS;

• MANTER UM NÍVEL DE MATE-

RIA ORGÂNICA ADEQUADO 

NO SOLO SOLARIZAÇÃO – BIO 

FUMIGAÇÃO POUSIO;

• REGAS REGULARES, EVITAR 

STRESS HÍDRICO.

CONTROLO ECOLÓGICO

Não há pesticidas eficazes para combater 

esta praga e os remédios químicos são proi-

bidos no país, por isso deve enfrentar-se 

este flagelo através de práticas culturais.

Tem-se demostrado que os solos vivos, ri-

cos de matéria orgânica, não têm grandes 

problemas com os nematoides,por isso a 

primeira coisa será contribuir com matéria 

orgânica em distintos graus de decompo-

sição. Desta forma, estão a colocar-se no 

solo microrganismos que vão competir pelo 

nicho ecológico das pragas. O efeito des-

tes organismos será o de regular a popula-

ção da praga.

Também existem métodos eficazes de de-

sinfeção dos solos como a solarização e a 

bio fumigação.

grande variedade de fungos e agentes pa-

togénicos. Habitam os solos de quase todas 

as regiões temperadas e quentes do mundo, 

preferindo os solos arenosos, altas tempera-

turas e rega abundante. São muito sensíveis 

à seca ou à falta de cultivo e precisam de hu-

midade para viver. Um solo sem vegetação 

ou sem irrigação durante um ano ou mais, 

irá reduzir muito a povoação.

O seu ciclo de vida é relativamente sim-

ples. São espécies que têm reprodução se-

xual, onde o macho fecunda a fêmea e esta 

produz ovos que deposita no solo. Depois 

passam por 4 estados juvenis até chegar a 

fase adulta.
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PÓS-COLHEITA
 

Principais problemas detetados

1. Perdidas por respiração: Com altas tem-

peraturas o fruto vai perdendo a humidade 

do interior pela pele.

2. Perdidas por evaporação: O fruto perde 

turgência e exsuda a humidade que não vai, 

nunca, voltar a recuperar.

3. Perdidas por fungos, bactérias e insetos: 

normalmente como consequência de um 

mal manuseamento da fruta, golpes, criam- 

se todo tipo de podridões (Alternaria, Phy-

tophthora, Colletotrichum, Rhizoctonia...). 

Mumificado do fruto por presencia de áca-

ros ou por viroses.

4. Fisiopatías: Danos pelo sol, que geram 

queimaduras na pele do fruto ou madura-

ções irregulares. Deficiências hídricas na 

formação do fruto, ou de cálcio, que geram 

enegrecimento de tecidos.

Recoleção e preparação no campo

• Regar o cultivo o dia anterior à 

recoleção.

• Fazer a colheita à primeira hora da ma-

nhã ou na tarde, à última hora.

• Usar luvas na seleção, com unhas corta-

das, para evitar cortes.

• Deixar o pecíolo no fruto.

• Não empacotar em alturas elevadas.

• Grado de corte pintón, aconselha-se ter 

uma carta de cores para indicar o gra-

do de corte da fruta tendo em conta o 

tempo no que vão chegar ao seu destino 

final. Quanto mais grado de cor se reco-

lha pior pós-colheita apresentará, e me-

lhores qualidades nutritivas.

• Eliminar frutos que apresentem sinto-

mas ou presença de patógenos causan-

tes de podredumbres, e frutos estalados.

• Identificar a colheita: código produ-

tor, lote, variedade, parcela e data de 

recoleção.

• Os contentores devem estar limpos 

previamente.

• Algumas variedades permitem a sua 

recoleção em racimos, o qual melhora a 

pós-colheita do produto.

 

Transporte ao armazém

• Levar rapidamente para um lugar som-

breado com temperatura constante, e 

por abaixo da temperatura ambiente 

(precooling). Esta ação melhora muito 

a pós-colheita.

• Proteger da incidência de agentes 

atmosféricos (cobrir com tecido ou 

malha de sombreado) com ventila-

ção adequada.

• Veículo em condiciones adequadas.

• No momento da recoleção, no dia 

da colheita.
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• Evitar golpear o produto.

Receção e manipulação 

em armazém

• Separar na receção o desjeito (danos e 

podridões). Não tirar o pecíolo.

• Identificar as entradas nas etiquetas de 

rastriabilide.

• Evitar golpear e danar o produto.

• Pessoal formado na manipulação 

de alimentos

• Em caso de chegar o produto com pre-

sença de enxofre, pode realizar-se um 

lavado da fruta, não por inserção. Mas 

deve secar-se o produto em zona som-

breada (não ao ar livre), para sua con-

servação no armazém.

Conservação no armazém

• Os frutos devem estar secos ao entrar 

ao armazém.

• Separar de outras hortaliças e classi-

ficados pelas cores. Não misturar os 

que apresentam amadurecimento mais 

avançado com os mais verdosos a não 

ser que pretendamos agilizar a amadu-

recimento de um pedido.

• Ta 12-15oC y 85< HR (%) <90 (frescor e 

humidade). Manter constantes.

• Na câmara frigorífica, as caixas devem 

guardar uma distância entre elas e com 

as paredes de forma que permitam uma 

correta circulação do ar.

• Conservar por lotes ordenados (saídas e 

entradas), gestão de stocks.

• A luz acelera o amadurecimento. Con-

servar preferivelmente sem a sua 

presença.

Transporte ao ponto de venda

Não romper a cadeia do frio. Evitar golpes.

Condições ponto de venda

• Tempetarura e HR ambiental se o pro-

duto for consumido em poucos dias. 

Ideal 15oC (refrigeração).

• Presença de luz.

• Identificar rastreabilidade e produto.
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AAPCM—Associação Agropecuária de Calhau e Madeiral

ACRV—Associação Comunitária de Ribeira de Vinha

ADEI—Agência para o desenvolvimento Empresarial e Inovação

AECID—Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

ARAP—Autoridade Reguladora de Aquisições Públicas

ARFA—Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares

CERAI—Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional

CPLP—Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa

ESAN—Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional

FAO—Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

FICASE—Fundação Cabo verdiana de Ação Social e Escolar

GRACE—Grupo de Apoio às Cantinas Escolares

ICCA—Instituto Canário de Qualidade Agroalimentar

MED—Ministério da Educação

MDR—Ministério do Desenvolvimento Regional

OMS—Organização Mundial de Saúde

PAC—Programa de Assistência às Cantinas

PAM—Programa Alimentar Mundial

PNANE—Programa Nacional de Alimentação e Nutrição Escolar

REDSAN—Rede de Segurança Alimentar e Nutricional

REPAL—Rede de produtores Agropecuários Locais

SGP—Sistemas de Garantia Participativos

UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a infância

HR—Humidade Relativa

SIGLAS
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