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A ciência também tem incidido sobre o sector das hortoindustriais, sobretudo no tomate de indústria.
Carlos Afonso

MÚLTIPLAS VERTENTES
DE INVESTIGAÇÃO

O Centro de Competências do Tomate de Indústria (CCTI) 
está envolvido em dois projectos europeus ligados ao uso de 
tecnologia na produção. O AgriBit – h2020-agribit.eu – visa a 
aplicação de sistemas de inteligência em agricultura de pre-
cisão. O Andante – cordis.europa.eu/project/id/876925 – é 
destinado ao desenvolvimento de soluções de hardware e de 
software, com recurso a inteligência artificial, robótica e pro-
cessamento de imagem, entre outras tecnologias, para per-
mitir a detecção precoce de factores de risco para a cultura, 
nomeadamente pragas e doenças. 
O CCTI também tem procurado valorizar os resultados de pro-
jectos já realizados, como explica João Santos Silva, director 
da entidade. O projecto Stencil – stencilablab.wixsite.com/
stencil –, que findou em 2021, procurou determinar as me-
lhores variedades de feijão cutelinho (Lablab purpureus) para 
utilizar em rotação com o tomate de indústria, tendo em vista 
o uso desta leguminosa como adubo em verde – ao captar 
azoto atmosférico. Já foram realizados ensaios em Espanha 

e, em 2022, foram plantados no Ribatejo, 11 hectares, para 
o primeiro ano de campos de ensaio em grande escala em 
Portugal. 
Esta cultura pode ser produzida em sequeiro e, agronomica-
mente, os primeiros resultados foram bons. No âmbito do 
projecto, percebeu-se que já havia um histórico de utilização 
na alimentação humana (em panificação) e que pode ter dife-
rentes usos culinários – uma vez que as folhas, as flores, a va-
gem e o feijão são comestíveis, pelo que o objectivo agora é 
que chegue a vagem e que produza feijão. Acresce a isto que 
a raiz pode à mesma servir como adubo verde. Actualmente, 
a start-up Nutribean – nutribean.eu –, resultante do projecto 
Stencil, está a trabalhar na valorização deste feijão. 
O grupo operacional GreenTaste – greentaste.pt –, iniciado 
em 2017 e ainda em curso, tem como objectivo principal a 
«criação de uma nova base alimentar, com potencial para a 
indústria de molhos e temperos». Estes produtos são «cria-
dos a partir da fermentação láctica controlada de tomate não 
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amadurecido e que é considerado desperdício em cada cam-
panha do tomate de indústria». 
Num estudo realizado na vertente dos subprodutos do toma-
te de indústria – valormais.cncfs.pt/resultados/56 –, divulga-
do em 2021, o CCTI calculou que, para uma média produtiva 
nacional de cerca de 10.000 hectares, o tomate verde ou que 
não apresenta uma cor uniformemente vermelha que fica 
no campo de ascende a 240.000 toneladas por ano. Nesse 
estudo, o CCTI referia que «a componente do desperdício 
apresenta uma parcela substancial no custo de cultura, que 
teria um peso importante no rendimento da actividade e do 
sector», acrescentando que «embora estes frutos não sejam 
totalmente pigmentados, o tomate não amadurecido man-
tém o seu valor nutricional potencial, podendo ser exploradas 
novas linhas de investigação e desenvolvimento para a cria-
ção de produtos inovadores». 
O foco do grupo operacional Qualitomate – qualitomate.pt 
– é «a qualidade do processado de tomate no final da cam-
panha». Tem como mote a «obtenção de um novo produto 
de tomate fresco com elevada qualidade pelo nível de cor, 
superior a 2,5 (escala de cor)», mas também contempla «ins-
trumentos para apoiar e decidir quando e como intervir para 
combater as pragas da cultura, adequar as fertilizações e a 
selecção de variedades, de forma que não seja afectada a 
qualidade do produto final». 
Este projecto reuniu vários parceiros: CCTI (entidade líder), 
Instituto Superior de Agronomia, Centro Operativo e Tecno-
lógico Hortofrutícola Nacional (COTHN), Federação Nacional 
das Organizações de Produtores (FNOP), Fruto Maior, Insti-
tuto Politécnico de Santarém, Italagro, Relcampo, Sociedade 
Agrícola Ortigão Costa, Sociedade Agropecuária do Vale da 
Adega e Tomataza. Segundo os responsáveis por este grupo 
operacional, que já terminou, «a qualidade do tomate é es-
sencialmente afectada devido à destruição da área plantar 
e de constrangimentos técnicos relacionados com múltiplos 
factores, como o combate a pragas de incidência elevada, a 
adequação das fertilizações e a selecção das variedades». 
O MED – Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambien-
te e Desenvolvimento da Universidade de Évora, o Departa-
mento de Biologia da Universidade de Évora, duas empresas 
do grupo Ortigão Costa (Sociedade Agro-Pecuária do Vale da 
Adega e Sociedade Agrícola Ortigão Costa) e a Ag-innov – 
Centro de Excelência do Grupo Sugal têm em curso o projecto 
“BioProTomate – Bioprotecção do tomateiro contra a fusario-
se”. Esta iniciativa, cujo segundo ano decorre em 2022 – www.
bioprotomate.uevora.pt –, tem como objectivo «demonstrar 
que, pela alteração do calendário de algumas das operações 
culturais, associada à introdução de uma cultura de cobertura 
durante o período de Inverno, se pode conseguir a micorri-
zação precoce do tomateiro pelos fungos endomicorrízicos 
arbusculares (AMF) nativos do local e assim conferir-lhe um 
apreciável grau de bioprotecção contra o Fusarium, favore-
cendo a produção de tomate (até mais 20%)». 
Já em 2022 surgiu o projecto “H2OptiDemo – Práticas de 
gestão para o uso eficiente da água em pomóideas e tomate 

de indústria”, que envolve COTHN, FNOP, Hidrosoph, Cam-
potec e Torriba e que é financiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. Com a duração de um ano – www.h2optidemo.
pt – , esta iniciativa pretende «optimizar a demonstração de 
boas práticas na gestão da água de rega em maçã, pêra e 
tomate de indústria nas duas principais zonas geográficas a 
nível nacional em que estas culturas são produzidas, o Oeste 
e o Ribatejo». 
No âmbito mais genérico dos hortoindustriais, o projecto 
mais recente foi o grupo operacional HortInf – hortinf.web-
node.pt –, que terminou no fim de 2021 e que visou «desen-
volver e aplicar ferramentas e tecnologias para a resolução 
dos prejuízos associados à flora infestante e parasita com 
impacto negativo na produtividade, qualidade dos produtos 
e na rendibilidade económica dos sistemas hortoindustriais». 
Esta iniciativa envolveu FNOP (entidade líder), COTHN, CCTI, 
Torriba, Agromais, Sociedade Agrícola de S. João de Brito, An-
tónio Maria Graço, João Carlos Fernandes Flauzino da Silva 
Moisés, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veteriná-
ria (INIAV) e Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico 
de Santarém. 


