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 Editorial

A conciliação da 
agricultura com o turismo! 
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A sustentabilidade do turismo está no desenvolvimen-
to de todos os sectores produtivos e económicos. 
Com isto quero dizer que temos que apostar nes-
ses setores, neste caso particular na agricultura e 
ambiente. 

Os nossos produtos agrícolas têm que ter qualidade para servir 
o mercado turístico nacional e por isso a aposta na nossa agri-
cultura tem que ser forte com um apoio excepcional do Governo. 

É necessário que a agricultura nacional esteja conciliada com 
o turismo de natureza, contribuindo para viabilizar explorações 
agrícolas e desenvolver o mundo rural, poderá ser essencial 
para a conservação do habitat de espécies raras e ameaçadas.

O turismo de natureza, sob as suas mais variadas formas, con-
duzido de forma competente e no respeito pelo ambiente, pode-
rá contribuir significativamente para o desenvolvimento de ex-
tensas áreas do nosso país e funcionar um pouco como “galinha 
de ovos de oiro”.

O fortalecimento da agricultura familiar, se colabora para o cres-
cimento sustentável do campo e que, por meio da atividade tu-
rística, praticada nas unidades familiares rurais, se agrega valor 
aos pequenos estabelecimentos do agronegócio dando-lhes 
maior sustentabilidade. 

A agricultura familiar devia ser responsável pela maioria dos em-
pregos no espaço rural cabo-verdiano e, assim, o turismo rural 
desenvolvido nas propriedades familiares torna-se uma nova 
fonte de renda que ainda contribui para a revitalização da cul-
tura.

A experiência de conhecer os processos de produção do café, 
do vinho e do grogue, além da oportunidade de degustar os 
produtos cultivados na agricultura familiar encanta os visitantes 
dos roteiros turísticos que deviam integrar um programa com o 
objetivo promover produtos e serviços da agricultura familiar no 
turismo cabo-verdiano.
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 Agronegócio

Entrevista CEO SIMAB 
Dr. Rui Paulo Figueiredo

"O papel da Central de Compras de Santa Cruz 
na triangulação Angola/Cabo Verde/Portugal na 
Modernização dos Mercados Abastecedores."

No primeiro Fórum 
Empresarial de 
Angola, organiza-
do pelo Governo 
Angolano, através 

do Ministério do Comércio/
Mercado Abastecedor de Ben-
fica (MAB) e o Governo Pro-
vincial de Luanda, Dr. Rui Pau-
lo Figueiredo, CEO da SIMAB 
(Mercado Abastecedor da 
Região de Lisboa), interveio 
com o tema “ A Agrologística 
– Da Produção ao Desafio da 
Modernização dos Mercados 
Abastecedores.

Dr. Rui Paulo Figueiredo é 
uma pessoa conhecida em 
Cabo Verde por estar asso-
ciado a SIMAB na construção 
do Mercado Abastecedor de 
Santiago, projecto que englo-
ba também o evento Feira da 
Banana de Santa Cruz, a Cen-
tral de Compras e o Parque 
Industrial.

De regresso à Portugal, propo-
mos ao Dr. Rui Paulo Figuei-
redo uma pequena entrevista 
com o intuito de conhecermos 
a essência do Fórum Empre-
sarial de Angola, bem como a 
cooperação, numa triangula-
ção nesta área entre Angola/
Cabo Verde/Portugal e o pa-
pel da Central de Compras de 
Santa Cruz nesta estratégia.

Como descreve o evento 
em Luanda e da coope-
ração prevista com a SI-
MAB?

A presença da SIMAB na Fei-
ra dos Municípios de Luanda, 
um evento que decorreu em 
Luanda de 24 a 27 de outubro 

de 2019 e, em particular, no 
Fórum Empresarial que acon-
teceu no primeiro dia deste 
evento organizado pelo Mi-
nistério Comércio de Angola, 
pelo Mercado Abastecedor de 
Benfica e pelos Municípios de 
Luanda, e que reuniu as prin-
cipais empresas de Angola na 
área da distribuição e logística, 
cerca de 150 empresas no seu 
todo, é, por um lado, resulta-
do da excecional colaboração, 
cooperação e troca de experi-
ências que tem existido entre 
a SIMAB, enquanto Empresa 
Pública Portuguesa, as insti-
tuições angolanas e próprio 
Governo de Angola, através do 
Ministério do Comércio, sen-
do, por outro lado, o reconhe-
cimento do trabalho relevante 
efetuado pela SIMAB em Por-
tugal na conceção, construção 
e gestão da rede de Mercados 
Abastecedores (Grossistas) /
Centros logísticos, enquanto 
experiência prestigiada e de 
referência internacional. 

Efetivamente, esta relação 
com o Governo Angolano já 
não é recente, tendo conhe-
cido diversas etapas de de-
senvolvimento, a primeira das 
quais iniciou-se, há já alguns 
anos, com uma consultoria 
prestada pela SIMAB ao Minis-
tério do Comércio na definição 
do quadro estratégico de refe-
rência para a instalação dos 
designados CLOD’s - Centros 
de Logísticas e Distribuição de 
Base alimentar (designação 
proposta pela SIMAB para os 
novos Mercados Abastecedo-
res de Angola), bem como na 
realização de diversos estu-
dos de caracterização comer-

cial e agrícola, de conceção e 
dimensionamento, para além 
de projetos de arquitetura e 
engenharia. 

Mais recentemente esta coo-
peração conheceu novo im-
pulso com a Visita do S. Exa. 
o Secretário de Estado do Co-
mércio de Angola, Dr. Amadeu 
Nunes, ao Mercado Abaste-
cedor da Região de Lisboa 
(MARL) e do Diretor do Mer-
cado Abastecedor de Benfica 
(Angola), Dr. Ângelo Machado, 
a todos os Mercados Abaste-
cedores de Portugal geridos 
pela SIMAB, para além dos 
contactos que têm sido manti-
dos com S. Exa. o Ministro do 
Comércio, Dr. Joffre Van-Dú-
nem Junior. 

Neste momento, está a ser 
ultimado um memorando de 
entendimento que formalizará 
quer as áreas de cooperação 
que, na prática, estão já a ser 
preparadas e executadas, so-
bretudo relacionadas com a 
formação de quadros e con-
sultoria à gestão dos Merca-
dos Abastecedores/Centros 
Logísticos em Angola, como 
definirá novas áreas de coo-
peração de interesse mútuo.
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Em que medida os ango-
lanos poderiam estar in-
teressados numa triangu-
lação nesta área Angola/
Cabo Verde/Portugal. O 
papel da Central de Com-
pras de Santa Cruz nesta 
estratégia?

Julgamos que haverá todo 
o interesse em desenvolver 
um trabalho conjunto. Efeti-
vamente, quando falamos em 
“Mercados Abastecedores”, 
“CLOD’s - Centros Logísticos 
e de Distribuição de Base Ali-
mentar” ou “Centrais de Com-
pras”, estamos, na realidade, a 
falar de Unidades Comerciais 
e Logísticas com as mesmas 
características estruturais, 
funcionais e operacionais, isto 
é, modernos, dinâmicos e po-
livalentes polos de concentra-
ção e distribuição de produtos 
alimentares e não alimentares, 
de serviços e atividades logís-
ticas. 

De escala provincial ou regio-
nal, devem estar devidamente 
articulados em rede com os 
mercados locais (ao nível dos 
municípios), integrando infra-
estruturas de apoio aos pro-
dutores, distribuidores e ou-
tros agentes económicos que 
exercem atividades que estão 
correlacionadas. O conceito 
subjacente é o de “Multipro-
dutos”, “Multisserviços”, “Multi-
funções” e “Multirelações”.

A Central de Compras de San-
ta Cruz que está a ser preco-
nizada no trabalho conjunto 
desenvolvido pela SIMAB 
para a Associação de Turismo 
de Santiago e Município de 
Santa Cruz, está totalmente 
integrada e em sintonia com 
este conceito, possuindo, no 
devido dimensionamento, uma 
matriz-base igualmente consti-
tuída por: Zona de Mercado 
(ZM), com pavilhões para os 
produtores agrícolas e gros-
sistas poderem transacionar 
hortofrutícolas, cereais, raí-
zes, leguminosas, etc.; Zona 
de Apoio à Produção (ZAP), 
com instalações para produ-
tores agrícolas poderem trazer 

e valorizar as suas colheitas, 
limpando, lavando, calibrando, 
embalando e normalizando 
os seus produtos, dando-se 
relevo à banana e aos produ-
tos locais; uma zona de Ativi-
dades Logísticas (ZAL) com 
armazéns e entrepostos para 
empresas de logística e dis-
tribuição do ramo alimentar e 
não alimentar; e, por fim, uma 
Zona de Atividades Comple-
mentares (ZAC) com bens e 
serviços de apoio, tais como, 
restauração, banco, posto de 
combustíveis, etc.

A capacidade destes projetos 
em estabelecerem “multire-
lações” e, numa perspetiva 
global e integrada, desenvol-
verem e envolverem fluxos de 
agentes e mercadorias, numa 
primeira fase, na própria ilha 
de Santiago e entre as diver-
sas ilhas de Cabo-Verde e, 
numa segunda fase, em pers-
petiva alargada, estender es-
ses fluxos a outros países, pre-
ferencialmente com afinidade 
comercial e cultural, como é 
o caso de Angola, parece-nos 
absolutamente decisivo para o 
seu sucesso futuro.

Refira-se que Angola estuda já 
a integração na União Mundial 
de Mercados Grossistas e Re-
talhista (WUWM), entidade em 
que Portugal é representado 
pelo Grupo SIMAB, que inte-
gra e participa ativamente fa-
zendo inclusivamente parte do 

“board” desta entidade. Temos 
a expectativa que Cabo Verde 
e Angola sejam os primeiros 
países de África a integrar a 
WUWM e, deste modo, se jun-
tem a Portugal e ao Brasil no 
conjunto de países de língua 
oficial portuguesa representa-
dos nesta associação sem fins 
lucrativos que agrega Merca-
dos Grossistas e Retalhistas 
de todo o mundo.

E a CEDEAO enquanto 
mercado?

A Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) é naturalmente um 
espaço de relação privilegiada 
que Cabo Verde tem vindo a 
utilizar, desde a sua entrada 
em 1976, mas que, sobretudo, 
pode e deve ser potenciado 
enquanto fator de promoção 
do comércio regional, na coo-
peração e no desenvolvimento 
económico dos países que in-
tegram esse espaço.

Os 15 países que compõem a 
CEDEAO têm ainda um longo 
caminho a percorrer no seu 
projeto integracionista, devi-
do não apenas à instabilidade 
política e fragilidade económi-
ca de alguns desses países, 
mas, sobretudo, atendendo a 
que ainda não existem as cru-
ciais infraestruturas de suporte 
e meios de transporte e comu-
nicação essenciais para essa 
integração e desenvolvimento 
das necessárias relações co-
merciais.

É neste sentido que enten-
demos que projetos como a 
Central de Compras de Santa 
Cruz, se devidamente articula-
dos num contexto de desen-
volvimento das infraestruturas 
de transporte e comunicações, 
são instrumentos de política 
e contributos absolutamente 
cruciais para esta estratégia 
de fomento das relações co-
merciais no interior de Cabo 
Verde, entre Cabo Verde e os 
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países desse espaço econó-
mico e até, numa perspetiva 
mais abrangente, com outros 
países que se relacionam 
com a CEDEAO, sendo fato-
res de aglutinação de forças 
e entidades que promovem 
o desenvolvimento da África 
Ocidental.

A visita de Estado do Pre-
sidente João Lourenço à 
Cabo Verde e o avanço 
desta hipótese de traba-
lho e parceria.

Julgamos que a visita de Es-
tado do Presidente João Lou-
renço, prevista para o primeiro 
semestre de 2020, constituirá 
certamente uma oportunidade 
para estudar e avaliar posi-
ções estratégicas conjuntas 
entre os Governos de Cabo 
Verde e Angola em termos de 
cooperação económica e de 
desenvolvimento de projetos 
que prossigam objetivos de 
fomento das produções agrí-

colas, da sua concentração, 
valorização e escoamento; 
da melhoria das condições de 
abastecimento das popula-
ções em higiene e segurança 
alimentar; da formalização da 
atividade comercial e de trans-
parência de preços; melhoria 
das condições de trabalho e 

de rendimento dos agentes 
envolvidos; e de promoção do 
ordenamento comercial e ter-
ritorial. 
Neste sentido, a temática do 
aprofundamento das relações 
comerciais entre os dois pa-
íses, através de plataformas 
físicas (Centrais de Compras/

Mercados Abastecedores) ou 
tecnológicas (Comércio Elec-
trónico) e do contexto mais 
favorável em termos de trans-
portes e comunicações para 
que as mesmas fluam com a 
máxima eficiência possível, 
será certamente assunto a tra-
tar e desenvolver.

Associações açorianas vão celebrar protocolo 
“pioneiro” de cooperação com Cabo Verde

O acordo “Semear, 
colher e vender” 
tem um prazo de 
execução de dois 
anos e está orça-

mentado em 213 mil euros, va-
lor financiado pelo programa 
PRORURAL+ e pelo Governo 
Regional dos Açores.

Três associações açorianas 
vão assinar um protocolo de 
cooperação “pioneiro” com 
Cabo Verde que visa “apoiar 
o desenvolvimento da agricul-
tura” no nosso e promover as 
“trocas comerciais” entre os 
dois arquipélagos. 

A Associação para o Desen-
volvimento e Promoção Ru-
ral (ASDEPR), a Associação 
Regional para o Desenvolvi-

mento (ARDE) e a Associa-
ção Agrícola de São Miguel 
(AASM) estiveram reunidas 
para acertarem pormenores 
sobre este protocolo.

Em declarações aos jornalis-
tas, o presidente da ASDEPR, 
Carlos Ávila, destacou que 
o protocolo surgiu devido às 
“necessidades” e “aspirações” 
de Cabo Verde e por uma 
“obrigatoriedade” definida pelo 
programa de desenvolvimen-
to rural dos Açores financiado 
por fundos europeus PRORU-
RAL+.

“Apercebemo-nos de duas coi-
sas: primeiro que eles tinham 
necessidades e aspirações; 
em segundo lugar percebe-
mos que nos era obrigatório, 

no âmbito do PRORURAL+, 
estabelecermos protocolos de 
cooperação ou com países 
europeus ou com países ter-
ceiros, entre os quais Cabo 
Verde”, afirmou Carlos Ávila.

Por seu lado, o presidente da 
AASM, Jorge Rita, destacou 
a “vontade enorme” da asso-
ciação a que preside em cola-
borar na iniciativa, afirmando 
que, “se os cabo-verdianos 
quiserem e entenderem que 
têm de trabalhar mais na 
agricultura, com mais conhe-
cimento, obviamente que o 
programa de cooperação terá 
todo o sucesso”.

Na reunião esteve também 
presente o secretário regio-
nal da Agricultura dos Aço-

res, João Ponte, que vê esta 
cooperação com Cabo Verde 
como uma forma de “apoiar o 
desenvolvimento da agricultu-
ra” do nosso país, “que é um 
território com um grande po-
tencial de crescimento da ati-
vidade agrícola”.

Por outro lado, defendeu que 
permitirá também “trocas co-
merciais”, tendo em conta que 
Cabo Verde “importa muitos 
produtos agro-alimentares”.

“Cabo Verde importa muitos 
produtos agro-alimentares, os 
Açores têm um grande poten-
cial de produção e produtos de 
grande qualidade e Cabo Ver-
de tem um sector do turismo 
muito forte. Portanto, acho que 
estão aqui reunidas as condi-

Fonte: Económico
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ções para potenciar essas 
trocas comerciais e julgo que 
essa iniciativa poderá facilitar 
esse aspecto para o sector 
agrícola aqui na região”, des-
tacou João Ponte.

Com a designação de “Seme-
ar, colher e vender”, o projeto 
de cooperação tem um prazo 
de execução de dois anos e 
está orçamentado em 213 mil 
euros, valor financiado pelo 
programa PRORURAL+ e pelo 
Governo Regional dos Açores.
O projeto vai arrancar no pró-
ximo dia 13 de novembro com 
a deslocação de 10 empresá-
rios açorianos do setor agrí-
cola à feira internacional de 
Cabo Verde.

Entre as medidas apontadas 
no protocolo está a “assistên-
cia especializada” na produ-
ção de hortaliças em estufas, 

o “intercâmbio de agricultores 
e produtores”, a “capacitação” 
de agricultores e criadores em 
“técnicas de produção, orga-
nização e comercialização 
de produtos”, em “técnicas 
de transformação de hortíco-

las, frutícolas e produtos de 
origem animal”, o desenvolvi-
mento da floricultura, e ainda a 
“aquisição de pequenos equi-
pamentos agrícolas”.

A Sustentabilidade e agro-ecologia são 
a base dos novos sistemas alimentares

O sistema alimen-
tar esteve em 
debate em julho 
no FISAS, em 
Idanha-a-Nova, 

onde representantes de 15 
países, provenientes de qua-
tro continentes, se juntaram 
durante quatro dias com uma 
preocupação comum: como 
promover uma transição para 
sistemas alimentares susten-
táveis, permitindo cumprir os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU e 
chegar a um futuro sustentá-
vel.
O ponto de partida era este: o 
sistema de produção alimentar 
intensiva, decorrente da Revo-
lução Verde, permitiu alimen-
tar uma população mundial 
crescente, mas mostrou-se 
ineficaz no objetivo de acabar 
com a fome e a insegurança 
alimentar, criando também 
problemas de saúde como a 

obesidade mas, principalmen-
te, contribuiu para esgotar os 
recursos do planeta e poten-
ciar as alterações climáticas. 

O sistema alimentar mundial 
precisa, assim, de uma urgen-
te mudança. Uma mudança no 
sentido da promoção ativa de 

sistemas alimentares territo-
riais baseados na agricultura 
familiar e em modos de pro-
dução sustentáveis, que pro-

Fonte: Vida Rural
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movam a biodiversidade, os 
conhecimentos tradicionais e 
as dietas saudáveis.

Foram estes sistemas que 
estiveram no centro de todas 
as apresentações e debates 
do Fórum Internacional Terri-
tórios Relevantes para Siste-
mas Alimentares Sustentáveis 
(FISAS) que decorreu de 17 a 
21 de julho em Idanha-a-Nova 
e serviu de umbrela a vários 
eventos temáticos em cada 
dia – como o próprio FISAS; 
o V Fórum Mundial de Inova-
ção Rural (FMIR); o Seminário 
Internacional Sistemas Impor-
tantes do Património Agrícola 
Mundial (SIPAM) e ODS: Ca-
minho para a Cooperação e o 
Congresso das Bio-Regiões 
(CBR), mas sempre com a 
produção sustentável de ali-
mentos em mente.

Em todos os fóruns e con-
gressos foram apresentados 
exemplos reais, vindos do 
Brasil, à China, passando por 
Itália, Cabo Verde, Tunísia 
ou São Tomé e Príncipe que 
mostraram que estes siste-
mas já existem, em alguns ca-
sos sempre existiram e foram 
agora de novo recuperados. 

Só é necessária vontade dos 
agricultores, da sociedade 
civil e de políticas públicas 
que apoiem a transição. Este 
caminho está a ser feito em 
muitas partes do mundo, mas 
precisa ‘apenas’ de ser gene-
ralizado para que a produção 
mundial de comida seja reor-
ganizada e permita alimentar 
de forma sustentável todos os 
habitantes da Terra hoje e no 
futuro.

 Agronegócio

Políticas têm de 
promover acesso a 

alimentos saudáveis

Na sessão inaugural do FI-
SAS, o ainda director-geral da 
FAO, José Graziano da Silva, 
(substituído pelo chinês Qu 

Dongyu) depois de referir os 
números do relatório entregue 
à ONU no dia 15 de julho – 
onde se confirma a subida de 
pessoas com fome, de obesos 
e de insegurança alimentar 
– sublinhou que “o problema 
não é a falta de alimentos, já 
produzimos mais do que o su-
ficiente, o problema é o aces-
so a estes alimentos”.

Luís Capoul Santos 
com 

José Graziano  da Silva

José Graziano da Silva frisou 
ainda que “temos de produzir 
comida saudável, com solos, 
sementes e práticas agrícolas 
saudáveis” e considerou que 
a solução está no desenvol-
vimento de políticas públicas 
adequadas, “adiantando que 
“os sistemas alimentares que 
temos não foram desenhados 
para produzir dietas saudá-
veis, mas para vender produ-
tos processados”.

O director-geral da FAO de-
fendeu a criação de políticas 
públicas adequadas para a 
promoção da agricultura sus-
tentável, da agro-ecologia e do 
acesso a alimentos saudáveis 
por toda a população. 

Como exemplos, citou a po-
lítica que promove as com-
pras públicas de alimentos 
provenientes da agricultura 
familiar, iniciada no Brasil e 
já implementada em dezenas 
de países; a rotulagem clara 
dos alimentos, como tem sido 
feita no Chile; e a taxação de 
alimentos não saudáveis uma 
vez que, a longo prazo, estes 
acabam por onerar os siste-
mas públicos de saúde.

O responsável anunciou ainda 
que a FAO apoiará um pro-
grama de cooperação para 
a criação do Centro de Com-
petências para a Agricultura 

Sustentável na CPLP, a ser 
sediado em São Tomé e Prín-
cipe. Segundo José Graziano 
da Silva, esta iniciativa é uma 
forma de “abrir uma janela na 
catedral da Revolução Verde, 
para plantar a ideia de que um 
modelo novo, mais sustentá-
vel e responsável de produção 
e consumo é possível. 

A Revolução Verde foi capaz 
de prevenir a fome na década 
de 1970, mas atingiu os seus 
limites e é hora de implemen-
tar diferentes modelos para 
combater a crescente fome e 
a obesidade que o mundo so-
fre”, concluiu.

Comunidades 
rurais são

 fundamentais

Na mesma sessão, o minis-
tro da Agricultura, Florestas 
e Desenvolvimento Rural de 
Portugal, Luís Capoulas San-
tos, sublinhou que “Portugal 
tem assumido claras opções 
estratégicas para a produção 
de uma alimentação saudável 
e segurança alimentar. 

Do Plano Nacional Agrícola, 
são exemplo o Estatuto de 
Pequena Agricultura Fami-
liar, o Programa de Regadios 
Tradicionais e a Reforma da 
Floresta, onde 30 a 35% são 
medidas relacionadas com o 

clima e a questão energética”.
Para Armindo Jacinto, presi-
dente da Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova e anfitrião do 
FISAS, será nas comunidades 
rurais que se encontrará res-
posta às alterações climáticas. 
“É essencial alterar a forma 
como produzimos os alimen-
tos. Novos comportamentos e 
novas atitudes são o caminho 
para o futuro. Ignorar os sinais 
do planeta é pôr em causa o 
futuro da humanidade”.

Seguir os 
bons exemplos

Em todos os eventos que se 
realizaram durante os quatro 
dias sob a umbrela do FISAS 
foram apresentados vários 
casos de bons exemplos de 
práticas que podem ser repli-
cadas em qualquer lugar, com 
base na agro-ecologia e va-
lorização da agricultura fami-
liar, sejam sistemas recentes 
ou antigos reconvertidos para 
produzir alimentos de forma 
sustentável. Seria impossível 
falar de todos, por isso referi-
mos apenas alguns e de forma 
muito resumida.

Começamos por várias apre-
sentações vindas do Brasil, 
onde a aplicação do conceito 
de agro-ecologia e, em alguns 
casos, de agro-florestal tem 
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vindo a ser desenvolvido e 
aplicado ao longo de muitos 
anos em várias comunidades 
rurais, nomeadamente, como 
forma de garantir produção em 
zonas semiáridas e assegurar 
sustento para os agricultores. 

E desengane-se quem pense 
que estes sistemas apenas 
servem para estas pequenas 
comunidades do Brasil, de 
Cabo Verde e de São Tomé 
(que também apresentaram 
sistemas idênticos). 

Com a progressão das alte-
rações climáticas há muitas 
zonas do Alentejo, Algarve e 
de todo o Interior de Portugal 
onde estes conceitos e prá-
ticas podem, e devem, ser 
aplicadas, para permitir a con-
tinuação da produção local de 
comida.

China à frente 
nos SIPAM

A China enviou aos FISAS 
uma delegação do Ministério 
da Agricultura, bem como es-
pecialistas e técnicos, que no 
Seminário Internacional Siste-
mas Importantes do Patrimó-
nio Agrícola Mundial (SIPAM) 
mostraram como este país 
está a desenvolver estes sis-
temas.

Antes, Endo Yoshimida, diretor 
do secretariado dos SIPAM, 
na FAO, explicou que estes 
são “sistemas de conservação 
dinâmica”, ou seja, pretende-
-se que “sejam adaptados às 
condições atuais e que tam-
bém tenham em conta do de-
senvolvimento”.

Dos 57 SIPAM já classifica-
dos a nível mundial, 15 são 
na China – como os Terraços 
Hami Rice –, além de 91 ou-
tros Sistemas classificados a 
nível nacional por aquele país. 

Muitos deles já convertidos 
ao conceito da agro-ecologia, 
produzindo assim de forma 
sustentável e integrando tam-
bém a produção com o turis-
mo, tornando assim estes sis-
temas de produção alimentar 
ainda mais rentáveis para as 
populações.

Do seminário saiu ainda um 
protocolo de cooperação entre 
os SIPAM e as Bio-Regiões 
numa estratégia de win-win.

Em Portugal, não está ainda 
declarado nenhum SIPAM, 
mas o professor da universi-
dade de Lisboa, José Lima 
dos Santos fez uma apresen-
tação onde mostra o potencial 
de vários sistemas nacionais 
e, nomeadamente, a sua im-
portância para os serviços de 
ecossistemas.

Agro-ecologia, 
produção local e 
circuitos curtos

No final dos quatro dias de 
discussão, os participantes no 
FISAS acordaram um conjunto 
de conclusões onde se desta-
ca a urgência em promover 
uma transição para sistemas 
alimentares sustentáveis e 
equitativos. Ficam as princi-
pais ideias destacadas:

O papel da agro-ecologia, 
cada vez mais reconhecido, 
nas suas múltiplas dimen-
sões e abordagens (científi-
ca, sociocultural, económica 
e ecológica), como resposta 
aos processos de transição 
alimentar face aos crescentes 
desafios que se colocam aos 
agricultores familiares, à proxi-
midade entre produção e con-
sumo, à participação efetiva 
das mulheres e à governança 
dos bens comuns;

A necessidade de esclarecer 
e construir capacidades dos 
governos, a nível nacional, 
regional e local, para formu-
lar, implementar, monitorizar e 
avaliar políticas e programas 
sensíveis à nutrição;
 A importância da promoção de 
circuitos curtos agro-alimenta-
res, valorizando a produção lo-
cal e criando mais riqueza nos 
territórios;

A importância de promover a 
literacia alimentar e a cons-
ciencialização da importância 
da produção local e sustentá-
vel para acelerar a mudança 
em curso nas preferências dos 
consumidores;

A necessidade da igualdade 
de género com políticas públi-
cas de discriminação positiva, 
incluindo o estímulo à partici-
pação das mulheres e agricul-
toras familiares nos espaços 
de governança e de tomada 
de decisão;

A importância dos Estados-
-Membros da CPLP de cria-
rem quadros institucionais e 
legais para o apoio ao Siste-
mas Importantes do Patrimó-
nio Agrícola Mundial (SIPAM), 
de forma a promover a preser-
vação dinâmica da agrobiodi-
versidade e a valorização dos 
conhecimentos tradicionais;
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 A necessidade de criar polí-
ticas públicas locais e nacio-
nais promotoras de condições 
favoráveis à organização dos 
produtores e consumidores, 
facilitando o acesso a merca-
dos, a ferramentas de promo-
ção e a valorização dos pro-
dutos;

A importância de mobilizar e 
rentabilizar recursos já exis-
tentes dos municípios para a 
criação de serviços na área do 
consumo alimentar coletivo, 
com base na produção local, 
gerando empregabilidade e a 
valorização dos recursos en-
dógenos;

A importância de se promover 
uma agenda de investigação 
participativa e inclusiva, bem 
como de reformulação dos 
currículos lectivos e investiga-
ção académica para a valori-
zação da agricultura familiar e 
da agro-ecologia;

 A necessidade de incrementar 
a inovação tecnológica adap-
tada às diferentes realidades 
agro-florestais, aprofundando 
e valorizando, de modo dinâ-
mico, os conhecimentos tra-
dicionais, visando garantir o 
incremento dos rendimentos 
dos agricultores e agricultoras 
familiares;

A importância de adequar os 
quadros regulamentares da 
contratação pública de forma 
a permitir canalizar recursos 
financeiros para a aquisição 
de alimentos sustentáveis pro-
venientes da agricultura fami-

 Agronegócio

liar e de produções de proximi-
dade e que contribuam para a 
melhoria da dieta alimentar do 
conjunto da população;

Os participantes no FISAS 
avançaram ainda com quatro 
princípios fundamentais a con-
siderar na formulação de polí-
ticas públicas e programas:

1 – Coerência, coordenação 
e alinhamento – Importa reco-
nhecer a prioridade que deve 
ser dada a intervenções terri-
toriais coerentes, coordena-
das e alinhadas, de forma a 
aumentar a sua eficácia. Estas 
intervenções e seus planos de 
ação devem resultar de pactos 
territoriais e planos de ação 
multi-actores e participativos;

2 – Abordagem territorial – 
Importa desenvolver políticas 
públicas para a segurança ali-

mentar e nutricional que pro-
movam a transformação dos 
sistemas alimentares a nível 
local, em linha com os ODS 
e uma abordagem de direitos. 
Estas políticas locais, com 
caráter intersectorial, devem 
promover pactos e planos mul-
ti-actores para a promoção de 
sistemas alimentares susten-

táveis e dietas saudáveis;

3 – Participação social e go-
vernança – Importa operacio-
nalizar mecanismos formais 
nos vários níveis territoriais 
para garantir a participação 
social plena e transparente 
na formulação das políticas e 
programas para a segurança 
alimentar e nutricional. Priori-
dade e apoio devem ser dados 
para a participação de mulhe-
res e jovens;

4 – Agro-ecologia como abor-
dagem central – Importa re-
conhecer a centralidade da 
agro-ecologia enquanto ciên-
cia desenvolvida a partir de di-

mensões sociais, económicas, 
políticas, científicas e ecoló-
gicas, e sua integração com 
o conhecimento e as práticas 
ancestrais dos produtores fa-
miliares de alimentos, como 
a abordagem indispensável 
para transformar os sistemas 
agro-alimentares”.



Reutilização da água na agricultura poderá “deixar 
menos pressão” sobre recursos hídricos 

 Opinião
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António Lobo de Pina
Professor/Investigador

A reutilização da 
água na agricultu-
ra em Cabo Ver-
de poderá “deixar 
menos pressão” 

sobre os recursos hídricos, 
que podem ser redirecciona-
dos para outros fins, indicou 
o professor e investigador ca-
bo-verdiano, António Lobo de 
Pina.

Durante a sua apresentação 
nas jornadas científicas sobre 
o futuro da Macaronésia, que 
decorreram na Universidade 
de Cabo Verde (Uni-CV), o 
investigador cabo-verdiano 
salientou a necessidade do 
reforço da gestão integrada de 
água, nesse momento em que 

o país regista uma redução de 
precipitação.

“Cabe gerir melhor os recursos 
que estão à nossa disposição. 
As novas directrizes estão 
no sentido da reutilização de 
água para agricultura, uma vez 
que nós sabemos que o sector 
que consome mais água ge-
ralmente é a agricultura. Pen-
so que entrando esse novo 
factor da reutilização da água 

na agricultura poderá deixar 
menos pressão sobre os re-
cursos hídricos e certamente 
conseguiremos direcciona-los 
para outros fins”, disse.

António Lobo de Pina, que fa-
lava dos desafios hidrológicos 
nos territórios da Macaronésia 
em contexto de mudanças cli-
máticas, apontou outras so-
luções como é caso do trata-
mento e aproveitamento das 
captações das águas dos fu-
ros e dos poços que já estão 
com “algum índice de saliniza-
ção” para outros fins.

Para além disso, salientou 
que há que dirigir os estudos 
e investigações de forma mais 

precisas, com novas técnicas 
para ver se é possível locali-
zar captações de água a maior 
profundidades e, consequen-
temente, uma maior produção 
de água subterrânea.

“Certamente as regiões do 
interior das nossas ilhas, par-
ticularmente ilhas agrícolas, 
continuarão a ter o interesse 
particular nas áreas subterrâ-
neas”, disse.

António Lobo de Pina frisou 
que o enquadramento geográ-
fico de Cabo Verde já é difícil, 
pelo que o aumento da tem-
peratura e a redução da plu-
viosidade que são fenómenos 
mundiais, acabam por afectar 
as águas subterrâneas e su-
perficiais a nível do país.

“Havendo uma diminuição 
da precipitação e aumento 
da temperatura teremos cer-
tamente uma maior evapo-
transpiração potencial e con-
sequentemente vai evaporar 
mais água do que a água que 
vai ficar no solo”, explicou.
António Lobo de Pina fez du-
pla com o professor da Uni-
versidade de La Laguna, Juan 

Santamarta Cerezal, que falou 
dos desafios hidrológicos nas 
Canárias e apontou uma série 
e acções que estão ser adop-
tadas para evitar os efeitos 
das mudanças climáticas na-
quele arquipélago.

Texto: Inforpress
Foto: O Globo
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Descubra as diferenças 
entre o Chá e a Infusão
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Para esclarecer aos 
nossos leitores so-
bre a diferença dois 
produtos, convém 
esclarecer o que é 

chamado de Chá.

Em todo o mundo, o chá deri-
va de uma planta denominada 
Camellia sinensis, originária 
da China, mas atualmente 
cultivada em inúmeros países 
tropicais e subtropicais. 

Assim, a partir desta planta, 
podem obter-se vários tipos 
de chás, tais como o chá ver-
de, chá branco, chá preto e 
chá vermelho, os mais conhe-
cidos.

Estes são os verdadeiros 
chás. Todas as outras bebidas 
denominadas de chás, como a 
cidreira, camomila, tília, chali, 
hortelã, gengibre, limão, ca-
nela, alfazema, erva-doce, 
moringa, abacate, entre tantos 
outros, são consideradas infu-
sões.

Para esclarecer melhor a in-
fusão é a imersão de folhas, 
raízes, sementes e plantas 
diretamente na água quente. 
Neste conceito, podem entrar 
as infusões feitas com ervas, 
folhas, cascas dos frutos, das 
plantas, entre outros. 

Este termo diferencia-se do 
típico “chá” pois é feito com 
outras ervas, frutos, sementes 
e raízes (chá só se refere á 
planta Camellia sinensis). 

Conforme referido, o chá é 
uma bebida derivada especi-
ficamente da planta Camellia 
sinensis, sendo que os chás 
resultantes têm necessaria-
mente teína, uma substância 
idêntica à cafeína. 

A teína é igualmente uma 
substância estimulante, que 
aumenta os níveis de energia 
e pode melhorar o rendimento 
físico e cognitivo.

No entanto, pode acarretar 
alguns problemas, nomeada-
mente ao nível do sono, ou 
mesmo problemas mais gra-
ves perante algumas compli-
cações de saúde, sendo con-
tra-indicado em crianças até 
aos 12 anos de idade.

Para além desta substância, 
a planta Camellia sinensis 
possui outros componentes 
naturais, como flavenóides, 
catequinas, polifenóis e vita-
minas, associados a diversos 
benefícios para a saúde, por 
ter propriedades: Antioxidan-
tes, Antimicrobianas, Anti-in-
flamatórias, Neuroprotetoras 
e de regulação do colesterol 
LDL (“mau” colesterol).
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Temperos e Condimentos
Flor de Sal

Actualmente na 
gastronomia, mui-
to se tem falado 
de Flor de Sal. 
Mas o que é Flor 

de Sal? 

O que é a flor de sal?

Flor de sal são cristais de sal 
que se formam como uma 
crosta fina e delicada na su-
perfície da água do mar, quan-
do esta evapora. 

É usada na finalização de pra-
tos salgados e doces, para dar 
sabor e enfeitar os alimentos. 
O nome flor de sal vem do for-
mato dos seus cristais de sal, 
similares a flores.

Para que haja a formação da 
flor de sal, a temperatura e 
radiação solares devem ser 
elevadas e ao mesmo tempo é 
necessário que haja um vento 
suave.

Como a coleta é totalmente 
manual e sua produção é uma 
pequena fração da produção 
total de sal, seu preço é muito 
mais alto.

A França é conhecida por sua 
“fleur de sel”, mas Portugal é 
também um dos maiores pro-
dutores de flor de sal de qua-
lidade. 

Quando usar a flor de sal? E 
quando não usar a flor de sal?
Lembre-se disso: a composi-
ção química de quase todos 
os sais usados na cozinha é 
muito similar. 

Muito mesmo. Mesmo o sal io-
dado tem uma quantidade ín-
fima de iodo, o que não altera 
seu sabor. E como isso afeta 
minha decisão de usar a flor 
de sal? Você não deve com-

prar e usar flor de sal pelo seu 
sabor, você deve utilizá-la pela 
sua beleza, crocância e pela 
forma que derrete na boca. 

Portanto a flor de sal não deve 
ser utilizada em pratos onde 
ela será dissolvida e perderá 
sua crocância. 

Nesses casos é melhor usar o 
sal mais barato que você pu-
der usar. O gosto será o mes-
mo.

Resumindo: a flor de sal é um 
sal para finalizar um prato. 
Use em saladas, peixes, car-
nes, vegetais. 

Melhor ainda, use em doces. 
O Sal é amigo do amargo, do 
doce e do azedo“, o sal possui 
o poder de realçar o gosto de 
alimentos doces. 



A erva de trigo vai torná-lo mais saudável!
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A Erva de Trigo é um 
dos superalimen-
tos mais densos e 
ricos em nutrientes 
já descobertos.

Contém todos os nove ami-
noácidos essenciais e é rico 
em clorofila, uma variedade 
de vitaminas e minerais, antio-
xidantes e muito mais. Todas 
estas propriedades conferem 
imensos benefícios para a 
saúde.

Imensos site e publicações 
tem falado sobre este produ-
to alimentar, considerado um 
superalimento, dos quais os 
shots que estão na moda por 
estarem carregados de vitami-
nas e outros compostos antio-
xidantes. 

Por isso, perguntamos o 
que é a Erva de Trigo?

A Erva de Trigo é simplesmen-
te trigo mas na sua fase mais 
jovem. É colhido na fase mais 
rica em nutrientes, após 7-10 
dias de ser cultivado e tem 
benefícios como o reforço da 
imunidade, aumentando a ca-
pacidade do organismo afas-
tar infecções e doenças. 

Ela também é poderosa em 
aumentar a energia de uma 
forma eficaz. Por exemplo to-
mar em jejum, a Erva de Trigo 
é absorvida no sangue em 20 
minutos e dá um impulso de 
energia natural e saudável.

Também é um dos alimentos 
mais alcalinos que existem 
para neutralizar o PH do nosso 
corpo, como também possui 
propriedades de desintoxica-
ção que adquirimos no nosso 
dia-a-dia, através da poluição, 
o uso do shampoo, detergen-
tes, adoçantes artificiais, pes-
ticidas usadas nas comidas, 
cigarros, entre tantos outros 
elementos de poluição. O que 
temos de fazer para combater 

estes alimentos é beber um 
shot de Erva de Trigo regular-
mente e se no início aparecer 
sintomas de dores de cabeça 
e náuseas, não há pânico, sig-
nifica que que são sinais de li-
bertação das toxinas no corpo.

A Erva de Trigo também tem 
outras propriedades como re-
dução das inflamações, regu-
larização dos níveis de açúcar 
no sangue, melhora a diges-
tão, ajudando o corpo a ab-
sorver melhor nutrientes dos 
alimentos. 

Este superalimento é compos-
to por todos os aminoácidos, 
incluindo os 9 essenciais, ex-
celente fonte de proteínas e 
composto de poderosos e vi-
taminas e minerais, entre os 
quais: Vitamina A, Vitamina B, 
Vitamina C, Vitamina, Vitami-
na K, Cálcio, Magnésio, Ferro, 
Potássio e Zinco.

Portanto é hora de incluir este 
superalimento na sua alimen-
tação com propostas que se 
seguem:

Shot de Sumo de Erva de Trigo
Ingredientes
SERVE: 1 pessoa
TEMPO: 5 minutos

3-4 mãos cheias de erva de trigo
1 talo de aipo
6 uvas verdes

Preparação

Lave todos os ingredientes.
Corte o aipo para se ajustar ao tubo de alimentação do Pure 
Juice.
Enrole a erva de trigo em forma de bolas para centrifugar melhor.
Centrifugue todos os ingredientes pela ordem da lista de ingre-
dientes acima.
Beba de imediato, de uma vez só.
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Sumo de frutas e vegetais
Se não gostar de Shot de 
Sumo de Erva de Trigo, ape-
sar ser um super alimento, 
pode sempre combinar com 
outras frutas para modificar o 
sabor.

Ingredientes:

Duas mãos de espinafres;
Sumo de meio limão;
Duas fatias finas de abacaxi;
Frutos vermelhos (congela-
dos);
Chá (verde, de cavalinha, den-
te de leão);
Canela em pó;
Uma colher de café de erva 
trigo.

Modo de preparação:

Coloque todos os ingredientes 
numa liquidificadora e misture 
até obter uma mistura homo-
génea. Depois, é só colocar 
no copo e beber. Pode decorar 
com sementes, se gostar.

Nota: A Erva de Trigo é um 
produto biológico que pode 
ser adquirido nas lojas bioló-
gicas, supermercados ou em 
E-commerce,  em embalagens 
de 125 gramas em pó.

Como cultivar o Trigo em casa?
Aquisição

Obtenha as se-
mentes. Elas 
também são co-
nhecidas como 
bagas de trigo. 

Compre um saco de sementes 
na internet ou em uma loja de 
produtos naturais. Procure se-
mentes orgânicas de uma fon-
te confiável para certificar-se 
de que as sementes não foram 
tratadas com pesticidas.

Preparação

Prepare as sementes. An-
tes que possam ser postas 
de molho e germinadas, elas 
precisam ser medidas e enxa-
guadas.

Calcule a quantidade suficien-
te de sementes para criar uma 
pequena camada na bandeja 

de semente que você utiliza-
rá para cultivar a grama. Com 
uma bandeja de 40 cm x 40 
cm, use cerca de duas xícaras 
de sementes.

Enxague-as em água fria e 
limpa usando um escorredor 
com furos pequenos ou um 
coador. Drene-as bem e colo-
que-as em uma tigela.

Ponha-as de molho para ini-
ciar a germinação. No fim do 
processo, elas terão brotado 
pequenas raízes.

Despeje água fria, de prefe-
rência filtrada, em uma tigela 
de sementes. Adicione cerca 
de três vezes a quantidade 
de sementes de água. Cubra 
a tigela com uma tampa ou 

plástico-filme e coloque-a no 
balcão para ficar de molho por 
aproximadamente 10 horas ou 
a noite toda.

Drene a água das sementes 
e substitua com água ainda 
mais fria na mesma medida 
de antes. Deixe-a de molho 
por mais 10 horas.

Repita o processo mais uma 
vez.

No fim do último molho, as se-
mentes devem ter brotado ra-
ízes. Isso significa que estão 
prontas para o plantio. Dre-
ne-as e deixe-as de lado até 
quando for plantá-las.

Plantação

Prepare a bandeja de semen-
tes para o plantio. Forre-a com 
papéis toalha para impedir que 
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as raízes cresçam pelos furos 
no fundo da bandeja. Espalhe 
uma camada uniforme de 5 
cm de adubo orgânico ou terra 
de plantio na bandeja.

Se possível, use papéis toalha 
que não foram tratados com 
substâncias químicas ou tintu-
ras. Papéis toalha reciclados, 
sem substâncias químicas 
são disponibilizados em lojas 
de produtos naturais.

Use um adubo pré-humede-
cido ou terra de plantio sem 
pesticidas ou outras substân-
cias químicas. É importante 
usar terra orgânica para se 
beneficiar ao máximo da gra-
ma de trigo.

Plante as sementes. Espalhe-
-as em uma camada uniforme 
ao longo do topo da terra de 
plantio ou adubo. Pressione-
-as levemente na terra, mas 
não as enterre totalmente.

Não há problema se as se-
mentes estiverem tocando 
umas nas outras, mas certifi-
que-se de que não haja uma 
pilha delas em uma área. 
Cada uma delas precisa de 
um espaço para crescer.

Regue a bandeja com pouca 
água, procurando humede-
cer cada semente. Cubra a 
bandeja com algumas folhas 
de jornal humedecidas para 
proteger as plântulas. Mante-
nha as sementes húmidas. É 
importante certificar-se de que 
elas não sequem nos primei-
ros dias após plantá-las. Man-
tenha-as húmidas enquanto 
elas se enraízam na bandeja.

Levante o jornal e regue bem 
a bandeja de manhã para que 
o solo fique húmido, mas não 
encharcado. Use um borrifa-
dor com água para humede-
cer um pouco o solo de noi-
te, para que as plântulas não 
sequem. Borrife também o 
jornal. Após quatro dias, retire 
o jornal. Continue regando a 
grama uma vez por dia. 

Mantenha-a em luz solar par-
cial. O sol direto danificará a 
grama, por isso certifique-se 

de que sempre esteja em um 
local sombreado.

Colheita da grama de 
trigo

Espere a grama de trigo se di-
vidir. Quando os rebentos esti-
verem maduros, uma segunda 
folha de grama começará a 
crescer a partir da primeira. 
Quando isso ocorrer, a grama 
está pronta para ser colheita. 
Nesse ponto, a grama deve 
ter cerca de 15 cm de altura. 
Geralmente está pronta para a 
colheita após 9 ou 10 dias de 

crescimento. Corte a grama de 
trigo acima da raiz. Use uma 
tesoura para colhê-la, cortan-
do-a acima da raiz e colocan-
do-a em uma tigela. 

Já pode retirar o sumo da gra-
ma colhida. A grama colhida 
conserva-se no frigorífico por 
cerca de uma semana, mas 
tem um gosto melhor e forne-
ce mais benefícios à saúde 
quando é colhida e imediata-
mente espremida. Continue 
regando a grama de trigo para 
produzir uma segunda colhei-
ta. Colha-a quando estiver ma-
dura. Às vezes, pode ocorrer 

uma terceira colheita, mas não 
costuma ser tão macia e doce 
quanto a primeira. Esvazie 
a bandeja de semente e pre-
pare-a para outras sementes. 
Inicie o processo novamente. 
É necessária muita grama de 
trigo para fazer apenas alguns 
copos de sumo. Se você pla-
neja fazer dessa grama parte 
da sua dieta diária, será ne-
cessário mais de uma bandeja 
de plântulas de cada vez.

Determine o tempo do ciclo de 
crescimento e de colheita para 
que você tenha novas semen-
tes de molho enquanto as de 
antes estão no processo de 
enraizamento. Desse modo, 
você produzirá a quantidade 
suficiente de grama de trigo 
para tomar um copo de sumo 
todos os dias.

A grama de trigo tem uma lin-
da cor verde brilhante e adicio-
na um toque natural à cozinha 
ou ao solário, onde quer que 
você a cultive. Considere culti-
var a grama de trigo em um re-
cipiente decorativo e cercá-la 
com outras plantas, para que 
você possa apreciar a beleza 
da grama bem como seus be-
nefícios à saúde.

Prepara o sumo da 
grama de trigo

Enxague a grama. Visto que 
ela foi cultivada a partir de se-
mentes orgânicas em adubo 
ou solo orgânico, não é neces-
sário lavá-la muito.  Lave-a um 
pouco para eliminar detritos ou 
poeira que talvez tenham pe-
gado do ar. Coloque a grama 
em um espremedor. Espreme-
dores especiais para grama de 
trigo são feitos para aproveitar 
o máximo da planta.

Evite usar espremedores co-
muns, visto que essa grama 
pode entupi-los e danificá-los. 
Se não tiver um espremedor, é 
possível usar um liquidificador. 

Assim que a grama for total-
mente batida, use um coador 
para retirar as partes sólidas.

Textos e fotos de WiKi Now
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Receita de peixe e carne

Trança de pão com linguiça
Bonita trança de 

pão para refeição 
mais trabalhada, 
como entrada ou 
mesmo a acompa-

nhar a refeição.

Ingredientes:

Para o pão:
400g farinha
1 Ovo
0,5dl óleo
1,5dl de leite morno
30g fermento padeiro
Sal
Para o recheio:
2 Colheres óleo
1 Cebola pequena picada
100g bacon
100g linguiça
100g cogumelos
Pão torrado q.b.
1 Ovo
Sal e pimenta q.b.

Preparação:

O pão. Deite a farinha numa 
tigela. Dissolva o fermento no 

leite morno, deite-o no meio da 
farinha, junte-lhe o óleo, o ovo 
e uma pitada de sal e amasse 
energicamente até a massa se 
despegar da tigela. 

Se estiver muito mole, jun-
te um pouquinho de leite de 
modo a ficar com consistência 
da massa de pão. Depois de 
bem batida, forme uma bola, 
polvilhe-a com farinha, cubra-

-a com um pano e deixe leve-
dar.

O recheio. Pique finamente 
o bacon. Corte a linguiça em 
rodelas. Lave os cogumelos 
e corte-os em lâminas. Num 
tacho, leve ao lume o óleo, o 
bacon e a cebola, vá mexendo 
e, quando começar a alourar, 
junte a linguiça e os cogume-
los, deixe refogar até perder o 
liquido que os cogumelos sol-

tam e junte então os cubos de 
pão e o ovo batido. Mexa até o 
ovo estar em creme, retire do 
lume e verifique o tempero.

Com o rolo, estenda a massa, 
até obter um rectângulo com-
prido, com a espessura de 
cerca de 1cm. As medidas do 
rectângulo serão aproximada-
mente de 30x15cm Corte-lhes 
os bordos em tiras de 2cm de 
largo conforme vê na imagem 
e coloque em tabuleiro polvi-
lhado com farinha

Estenda o recheio ao meio a 
todo o comprimento. Comece 
a cobrir o recheio com as tiras, 
cruzando-as.

Acabe de fechar e comprima 
para unir as extremidades. 
Deixe levedar uns 30m em lo-
cal aquecido. Leve a cozer em 
forno médio cerca de 40min, 
verifique se está cozida e se 
necessário de mais calor ao 
forno para alourar o pão. De-
pois e só servir.

Barca de beringela recheada com frango
Ingredientes

½ Beringela.
½ Tomate S/ Semente.
1 Colher Chá de Cebola.
1 Colher Chá de Azeitonas
1 Filé de Frango em cubos.
Queijo Parmesão p/ polvilhar.
Orégão, Pimenta e Sal á gos-
to.
Azeite para Refogar.

Modo de preparação

Separe os ingredientes, para 
adiantar o processo de prepa-
ro.

Lave e corte ao meio a Berin-
gela, com a ajuda de uma faca 
retire a polpa de modo que vire 
uma barquinha para rechear. 

Salpique a beringela com sal, 
pimenta e água e leve ao mi-
croondas por 3 minutos.

Corte o Frango em cubinho 
tempere com sal e pimenta e 
frite com azeite, retire da frigi-
deira e reserve. 

Na mesma frigideira do frango 
adicione azeite, cebola e refo-
gue até ficar transparente, jun-
te o tomate e as azeitonas e 
refogue mais um pouco, pique 
a polpa da beringela e junte ao 
refogado até ficar bem mole.

Adicione o frango, deixe refo-
gar mais um pouco, adicione 
orégão, sal e pimenta. Retire a 
beringela do microondas e re-
cheie com o refogado, polvilhe 

o queijo e leve ao microondas 
por um minuto e meio. Retire 
do microondas e é só comer.

Sugestões

Essa receita é para 1 barca, 
caso queira fazer os dois lados 

duplique a quantidade. Pode 
trocar o queijo por um queijo 
mais magro e o frango por car-
ne moída ou soja. 

Também pode usar sobras de 
frango ou carne já fritos ou co-
zidos.
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 Gastronomia

Beringela recheada 
com linguiça de terra

Receita de peixe e carne

Ingredientes

1 Beringela
3 Linguiças de terra 
1/2 Xícara de queijo mineiro 
meia cura em cubinhos
5 Tomatinhos uva picados 
grosseiramente (ou 1 tomate 
pequeno picado)
Pimenta à gosto
1 Pitada (quase nada) de sal

Modo de Preparação

Esmigalhe a linguiça de terra 
e retire a pele (e a descarte). 
Corte a beringela ao meio com 
uma colher retire sua polpa, 
com cuidado para não atingir 
sua casca. Pode deixar um 
bom tamanho de polpa da be-
ringela ainda.

Enquanto pica os outros in-
gredientes, deixe a beringela 

em água com uma colher de 
vinagre, senão ela escurece. 
Pique a polpa retirada da be-
ringela em pequenos cubos 
e misture à linguiça. Misture 
também o tomate, o queijo, e 
se achar necessário, tempe-

re. Lembrando sempre que a 
linguiça e o queijo já são bem 
salgados e temperados. 

Num refractário, coloque um 
pouco de azeite, deite as me-
tades das beringelas já escor-

ridas, e salpique sal e pimenta 
nela. Coloque a mistura de 
linguiça feita, e asse em forno 
médio pré -aquecido até que 
a beringela esteja cozida e a 
linguiça douradinha!

Polvo à lagareiro com batata-doce

Se costuma adi-
cionar as batatas 
brancas às suas 
receitas, experi-
mente substituir 

por batatas-doces, como nes-
te polvo.

Ingredientes 

2 polvos da rocha (1,5 Kg / 1,8 
Kg cada)
1 cebola
Grãos de pimenta preta
Vinagre
800 g de batata-doce (varieda-
de lira)
1 cabeça de alho
2 folhas de louro
300 ml de azeite
Flor de sal
Coentros

Modo de preparação

Coloque os polvos num tacho 
e junte a cebola cortada em 4, 
alguns grãos de pimenta, uma 
borrifadela de vinagre e um 
pouco de água, sem cobrir to-
talmente os polvos.

Leve ao lume e deixe cozinhar 
tapado, até estarem macios. 
Os polvos estarão no ponto 
quando conseguir espetar o 
garfo com facilidade.

Escorra e corte os polvos, se-
parando os tentáculos. Reser-
ve. Lave muito bem as bata-
tas-doces e disponha-as numa 
assadeira.

Leve ao forno pré-aquecido a 
200 graus durante cerca de 60 
minutos. Com a ajuda de um 
pano, esmague ligeiramente 

cada batata com o punho, até 
a pele estalar.

Escolha uma assadeira larga e 
distribua os pedaços de polvo 
e as batatas.
Espalhe os dentes de alho es-
magados, as folhas de louro e 
salpique com flor de sal. Re-

gue tudo com o azeite e leve 
ao forno pré-aquecido a 200 
graus durante cerca de 30 mi-
nutos.

Guarneça com um punhado 
de folhas de coentros e sirva 
com uma salada de tomate 
maduro.
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Codornizes com beterraba

Foi durante muito 
tempo rainha de 
grandes banquetes, 
tanto que é referên-
cia obrigatória em 

qualquer livro que descreva 
manjares de outros séculos. A 
codorniz é um dos alimentos 
de origem animal que fornece 
grandes quantidades de ferro, 
proteínas e vitaminas, elemen-
tos base de uma boa dieta. 
Como é habitual nas aves, a 
sua carne tem poucas calorias 
e é pobre em colesterol, e para 
os amantes da boa mesa tem 
outra qualidade: é de fácil di-
gestão.

4 Porções
Tempo de preparação: 
45 min.
Grau de dificuldade: Fácil
Frigorifico: 2 dias
Não congelar

Ingredientes: 

8 codornizes
1 c. (de café) de colorau
6 dentes de alho
1 limão (sumo)
500 g de feijão-verde
1 cebola
100 g de bacon fumado
1,8 dl de azeite
150 g de mistura de cogume-
los
2 dl de vinho tinto
1 c. (de sopa) de mostarda
2 beterrabas cozidas
sal q.b. 

Preparação:

1- Corte as codornizes em 
quatro partes, separando as 
pernas dos peitos, e coloque-
-as num recipiente. Tempere 
com sal, o colorau, quatro den-
tes de alho picados e o sumo 
de limão. Marine-as em sal, o 
sumo de limão e quatro den-
tes de alho picados. Corte o 
feijão-verde em tiras ao longo 
do comprimento e coza-o em 
água temperada com sal du-
rante dez minutos; escorra e 
reserve. 

2- Pique um dente de alho e 
a cebola, corte o bacon em 
tiras e refogue tudo em 1,5 dl 
de azeite. Retire as codorni-
zes da marinada e frite-as no 
refogado. Junte os cogumelos 
e envolva. Adicione o vinho e 
a mostarda e deixe cozinhar 
durante três minutos. 

3- Acrescente a beterraba cor-
tada em gomos, envolva e dei-
xe cozinhar em lume brando. 
Pique o alho restante e refo-
gue no azeite que sobrou. Jun-
te o feijão-verde cozido, tem-
pere com sal e salteie. Assim 
que as codornizes estiverem 
macias, retifique os temperos 
e sirva com o feijão.

Para acompanhar esta igua-
ria recomenda-se Vinho 
SanFilipe, Maria Chaves - 
Ilha do Fogo



Marmelada, 
um delicioso doce!
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Receitas Doces Gastronomia

A marmelada é um puré de marmelo cozido com 
açúcar em partes iguais com o objetivo de o con-
servar. É uma especialidade da doçaria regional 
portuguesa, sendo a mais famosa a de Odivelas 
fabricada no antigo mosteiro pelas monjas. Pode 

ser branca ou vermelha. A cor da marmelada depende, uni-
camente, do tempo de cozedura.

Em Cabo Verde, aproveite a época dos marmelos para fazer 
uma marmelada, mas se não tiver marmelos também pode 
fazer a marmelada com outros frutos, como é o caso do pês-
sego. E pode servir com pão ou com um saboroso queijo de 
Santo Antão ou da ilha do Fogo

Marmelada Tradicional

Ingredientes

1 kg de marmelos
750 g de açúcar
Água e aguardente q.b.

Modo de preparação 

Lave os marmelos, corte-os 
em quartos e retire o caroço. 
Deixe-os cozer em água. 

Quando estiverem cozidos, 
escorra-os e reduza-os a puré 
com uma varinha mágica. 

Pese a polpa e misture o açú-
car. Leve ao lume, mexendo 
sempre para não pegar e de-

pois deixe ferver por mais 15 
minutos. 

Deite em tigelas e coloque-as 
ao sol. 

Pincele o papel vegetal, cor-
tado pelo diâmetro da tigela, 
com aguardente e cubra a 
marmelada com esse mesmo 
papel.

Marmelada com canela e limão

Ingredientes 

2 kg de marmelos
1,5 kg de açúcar
1 pau de canela
1 casca de limão

Modo de preparação 

A preparação desta receita é 
feita com algum tempo de an-
tecedência. Lave muito bem 

os marmelos, retire-lhes as 
sementes e corte-os em peda-
ços pequenos. Num recipiente 
coloque alternadamente os 
marmelos e o açúcar e deixe a 
macerar de um dia para o ou-
tro ou durante algumas horas. 
Depois, coloque o preparado 
numa panela, junte o pau de 
canela e a casca de limão e 
leve ao lume.

Quando o marmelo estiver 
cozido, retire o pau de cane-
la e a casca de limão e tritu-
re com uma varinha mágica o 
preparado. Leve novamente 
ao lume para deixar apurar. 
Quando estiver no ponto, reti-
re e coloque em taças.



ASSINE A SUA REVISTA DE TURISMO.
A PARTIR DE NOVEMBRO RECEBA A TURIMAGZINE NO CONFORTDO SEU LAR.

SAIBA TUDO SOBRE O TURISMO CABOVERDIANO

Restaurante Américo’s 
O melhor arroz de marisco da Ilha do Sal

 Restauração
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Se um dia visitar a 
Ilha do Sal de fé-
rias ou em negó-
cios, não deixe 
de degus-

tar as iguarias de 
excelência que 
o Restauran-
te Américo’s 
apresenta 
de uma 
forma di-
versifica-
da e de 
s a b o r e s 
que ultra-
passam o 
delicioso.

Pautado pelo re-
quinte e a qualida-
de, o Américo’s preza 
em dar o melhor serviço 
aos clientes e amigos com 
pratos fabulosos desde o ar-
roz de marisco, considerado o 
melhor da ilha do Sal.

A confeção dos pratos é feita 
com delicadeza e simpatia, 
com bom serviço e um staff 
simpático que obriga a nova 
visita. Mas o Américo’s não é 
só isso. 

Regressamos as iguarias fan-
tásticas de comer e chorar por 

mais, 

como 
o arroz de polvo, Carpaccio 
de atum fresco, polvo ao vi-
nagrete e lagosta ao molho de 
marisco. 

Os grandes apreciadores da 
lagosta, dizem que ela é ser-
vida na panelinha, dividida em 
quatro partes e acompanhada 
de arroz branco soltinho, um 

manjar inesquecível e delicio-
so. 

Mas o churrasco do Américo, 
é uma iguaria gostosa e fora 

de série. Para quem gos-
ta de carne, também 

está no lugar certo.

O Américo’s está 
bem situado, na 
rua pedonal de 
Santa Maria, na 
Ilha do Sal. Um 
pedonal com-
pletamente re-

qualificada para o 
melhor serviço de 

turismo. E as noites 
no Américo’s são ani-

madas ao som dos acor-
des musicais da música ca-

bo-verdiana, entre outros.

Este novo Américo’s desta-
ca-se pela nova arquitetura e 
manutenção do edifício com 
várias salas para várias expe-
riências.
 
Espaço muito bem decorado, 
tendo uma atenção especial 
nos detalhes. O que se vê de 
fora ou seja na rua, não se 

percebe como é o restaurante, 
que recomenda-se uma visita 
para degustar camarões gre-
lhados, cracas, lagosta suada 
e um bom drink, ao som de 
uma música ao vivo fantástica. 

Os preços são perfeitamente 
aceitáveis pela qualidade do 
manjar que oferece a quem o 
visita.

O ambiente circundante deste 
restaurante é extraordinário, 
propondo um bem-estar aos 
amigos, familiares e simples-
mente aos clientes que aca-
bam por tornarem-se amigos 
e assíduos à gastronomia do 
Américo’s.

Setembro de 2017 - edição nº 7
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Morabeza 
Hotel com história

Maria Teresa Graça
Turismo um dos meios de fomentar o encontro de culturas

A Identifi cação  de 
Resorts virtuais

ILHA DO SAL COM 100% DE 
OCUPAÇÃO HOTELEIRA

O típico e o requinte 
da Gastronomia 

Crioula

Raul Zapico  - A constituição de uma companhia aérea requer altos investimentos

CABO

TOURISM
AWARDS

VERDE

Outubro de 2017 - edição nº 8
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Vince estuda 
proposta de gestão 

da Asa

Turismo de Cruzeiro
3C-S: Fortalecer o turismo de cruzeiro na Ilha de Santiago

Resorts virtuais 
como oferta turística

IV FÓRUM MUNDIAL DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL - FMDEL

A recuperação das 
praias de Cabo Verde

Cabo Verde um destino com ruralidade

PONTA DO

HOTEL
TIDUCA
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Janeiro de 2018 - edição nº 10
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Hotel da Lusofonia
nasce em Cabo Verde

Entrevista
Diretor Geral do Turismo e Transportes

 ATS na construção da 
oferta turística

A COZINHA DO MÊS:
PRATOS TÍPICOS DE CABO 
VERDE E DA ITÁLIA

A construção do 
Hub Aéreo na Ilha 

do Sal 

Turismo alavanca do desenvolvimento

 Uma das estratégias para o desenvolvimento do turismo
passa pela regionalização do país

Agosto de 2017 - edição nº 6

MAGAZINETU
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Guia do Passageiro

PRAIA

ESPECIAL

Cidade
Capital

Cachupa no Guinness

CTCV A Construção das 
Aldeias Turísticas

AFREXIMBANK
SEMINÁRIO ANUAL NA 
ILHA DO SAL

Santiago
Berço da Cabo-verdianidade

KAVALA FRESK FEASTIVAL NO WORLD FOOD CHAMPIONSHIP
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Pizza, Sumos & Companhia 
espaço saudável sem álcool

 Restauração

Abriu no dia 4 de 
Outubro uma piz-
zaria sem álcool, 
em São Vicente, 
que pretende ser 

um espaço para jovens adul-
tos em recuperação, de uma 
forma saudável. Pizza, Sumos 
& Companhia é uma pizzaria 
que não vende álcool, com 
intuito de promover a saúde 
e que para além de criação e 
combinações de sabores pró-
prios, pretende oferecer um 
espaço saudável, agradável e 
de convívio, livre de distúrbios, 
que muitas vezes estão na ori-
gem do consumo do álcool.

Este espaço é destinado aos 
jovens em recuperação de to-
xicodependências, como tam-
bém pessoas que não gostam 
de frequentar ambientes com 
álcool ou que não querem 
que os filhos, crianças tenham 
contacto com esse tipo de am-
biente.

Esta iniciativa é do jovem 
Kleidir Fortes, conhecido na 
Ilha de Monte Cara pela in-
tervenção social que vem 
desenvolvendo, em parceria 
com outros jovens com vista à 
recuperação de toxicodepen-
dentes, através do seu projeto 
Amor-próprio.

Pizza, Sumos & Companhia 
confeciona pizza de boa qua-
lidade, gostoso, saudável e 
com bom preço. Há quem diga 
que é comida gourmet e um 
lugar onde pode estar com a 
família de forma saudável.

Natural Gás Grill
O sistema de gre-

lha de alto de-
sempenho GS4 
estabelece um 
novo padrão no 

mundo da cozinha de quintal, e 
apresenta o Genesis II LX em 
uma classe própria. Este ino-
vador sistema de grelhadores 
baseia-se em mais de 30 anos 
de experiência em grelhados, 
conhecimentos culinários e, o 
que é mais importante, consi-
derando avidamente os dese-
jos e necessidades das pes-
soas que mais importam - a 
comunidade de grelhadores. 

Cada componente do GS4 foi 
projetado exclusivamente para 
facilitar o uso e proporcionar 

uma satisfação inigualável à 
sua experiência de churrasco 
no quintal. Queimadores pro-
missores que garantem acen-
der sempre, fumam alimentos 
com infusão que grelham de 
maneira uniforme e consis-
tente, independentemente de 
onde foram colocados na gre-
lha de cozinha e limpeza sem 
problemas.

Com este equipamento terá a 
capacidade de se concentrar 
no que é importante: reunir as 
pessoas em torno da churras-
queira. 

O sistema de grelhador GS4 
é composto por quatro com-
ponentes principais: ignição 

Infinity, queimadores de alto 
desempenho, barra Flavorizer 
e sistema de gerenciamento 
de graxa. Esses componen-
tes garantem que todos os 
aspectos da sua experiência 
em grelhados sejam fáceis e 
confiáveis, a partir do momen-
to em que os queimadores são 

acesos para a manutenção 
geral da sua churrasqueira. E 
juntos, crie o mais forte meca-
nismo de grelhar dentro desta 
grade Genesis II LX.
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Máquina faz sumo e “imprime” copos 
feitos com cascas de laranja

Do sumo à casca 
de laranja, nada 
é desperdiçado 
na máquina de 
sumos projecta-

da pelo escritório de design e 
inovação Carlo Ratti Associati 
em parceria com a empresa 
ENI. O dispositivo é um belo 
exemplo de economia circular 
e zero desperdícios que pode 
ser acompanhado de perto pe-
los clientes. 

É usando uma impressora 
3D que a “mágica” acontece. 
A máquina separa duas me-
tades da laranja, espreme o 
sumo e conduz as cascas por 
um tubo, que vão se acumular 
no inferior da máquina. Tais 
resíduos serão secos, moídos 
e misturados com ácido poli-
lático (PLA) – ácido orgânico 
de origem biológica – dando 
origem ao material bioplástico. 
Aquecido e derretido, o com-
posto pode ser usado para a 
impressão de copos e, futura-
mente, para outros fins.

Equipamento

Batizada de “Feel the Peel”, 
a máquina mede 3,10 metros 
de altura e comporta até 1.500 
laranjas.  Ela esteve em expo-
sição num evento na cidade 
de Rimini, na Itália, e deve ser 
apresentada ainda em vários 
locais públicos do país. Muitas 

pessoas tiveram a oportunida-
de de usar o copo para beber 
o sumo de laranja – a ideia foi 
atrair interesse para o poten-
cial da invenção.

“O princípio da circularidade 
é obrigatório para os objetos 
de hoje”, afirma Carlo Ratti, 
fundador do escritório e di-
retor do MIT Senseable City 
Laboratory. “Trabalhando com 
a Eni, tentamos mostrar a cir-
cularidade de maneira muito 
tangível, desenvolvendo uma 
máquina que nos ajuda a en-
tender como as laranjas po-
dem ser usadas para muito 
além do sumo. 

As próximas interacções po-
dem incluir novas funções, 

como impressão de tecido 
para roupas usando cascas de 
laranja”.

FICHA TÉCNICA

Foto: Nicola Giorgetti 
Fonte: CicloVivo
Projeto: CRA-Carlo Ratti Associati 
para Eni
Equipa do CRA: Saverio Panata, 
Alessandro Tassinari, Oliver Kazi-
mir e Luca Bussolino
Equipa gráfica do CRA: Pasqua-
le Milieri, Gary di Silvio, Gianluca 
Zimbardi
Patrocinador técnico: 3D WASP 
Printing
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Samsung apresenta soluções 
para restauração e hotelaria

 Restauração Equipamento

A recém-inaugura-
da loja de Sam-
sung na cidade 
da Praia, no bair-
ro de Palmarejo, 

põe a disposição equipamen-
tos essenciais e de elevada 
qualidade para a restauração 
e hotelaria.

Para a restauração e cozinha, 
a Loja Samsung Cabo Verde 
apresenta frigoríficos com tec-
nologia Twin Cooling Plus. 

Em que consiste esta tecno-
logia?

O sistema Twin Cooling Plus 
tem 2 Evaporadores (1 para 
o frigorífico e 1 para o Conge-
lador) permitindo um arrefeci-
mento independente de cada 
compartimento. Desta forma, 
impede a passagem de ar en-
tre os dois compartimentos, 
mantendo o sabor original dos 
alimentos congelados.

Os frigoríficos da Samsung 
conseguem aliar design de 
alto nível, soluções inovado-
ras e eficiência energética, 
bem como, diminuir o ruído e 
proporcionar maior durabilida-
de, a qual é reforçada por 10 
anos de garantia.

A tecnologia Digital Inverter 
ajusta automaticamente a ve-
locidade do compressor, de 
acordo com a necessidade 
de refrigeração, trazendo até 
43% de economia de energia.

A tecnologia Twin Cooling 
PlusTM, os alimentos ficam 
frescos, por mais tempo e cria 
um ambiente favorável para 
preservar a frescura dos ali-
mentos, mantendo 70% de 
humidade dentro do refrigera-
dor, comparado com 30% nos 
refrigeradores comuns. Ingre-
dientes frescos e sem resse-
car por mais tempo. 

Esta tecnologia é exclusiva da Sam-
sung, e utiliza sistemas independen-
tes de resfriamento para evitar que 
odores do refrigerador cheguem ao 
freezer. 

Assim, os congelados mantêm mais 
do seu sabor original. Em relação as 
bebidas, ficam geladas muito mais 
rápido, como também refrias e con-
gela rapidamente com os modos 
Power Cool e Power Freeze. 

Ao toque de um botão, gele suas be-
bidas ou faça cubos de gelo. Essas 
são apenas algumas das maravilhas 
dos frigoríficos Samsung. A tecnolo-
gia chegou finalmente às cozinhas 
de Cabo Verde.
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Cantinho do Chefe  Restauração

Xérem de Atum com Percebes, 
Amêijoas e Ar de Citrinos

Autor: Damian Sanchez - Corporate Chef FF&BB at Oásis Atlântico - 11 | Nov. | 2019

Ingredientes:

0, 300 gr Farinha Milho
0,300 Grs Lombo De Atum 
Fresco
100 Grs de amêijoas
100 Grs de Percebes 
100 Grs cebola 
0,5 Grs de Alho 
100 Grs de Pimentos Picado
1 Litro de Caldo de Peixe
Sal e Pimenta a Gosto
5 cc de Azeite 
Coentros à Gosto 
E Flores Comestíveis para de-
corar

Preparação

Limpar e Cortar o Atum em 
Cubos. Prepara um Caldo de 
Peixe com as Espinhas e resto 
do Atum, Amêijoas e Perce-
bes. Numa panela por azeite, 
alho, pimentos e Refogar. A 
seguir pôr o Caldo de Peixe 
previamente preparado, uma 
vez para ferver e incorporar a 
Farinha de Milho “Xérem”.
Cozinhar até que fique total-
mente hidratado e com textura 
cremosa. A seguir tempere o 
atum com sal e pimenta e co-
zinhe numa frigideira - virando 
para não queimar e Deixar o 
Peixe cru no meio “ tecnica-
mente falando “bleu”.

A seguir montar o prato:

Colocar o Xérem num prato 
fundo, a seguir pôr os perce-
bes, amêijoas e atum. Termi-
nar com ar de citrinos e deco-
rar com flores comestíveis.

Para Ar de citrinos:

90g de sumo de limão
1g de Lecitina

Preparação: Pôr o sumo de li-
mão e a Lecitina de Soja,  num 
Bowl e  bater inclinar o Bowl 
para que Ingresse o Ar
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 Eventos

FIC.19 - Cabo Verde, uma economia 
de circulação no atlântico médio

De 13 a 16 de No-
vembro, decorrerá 
nas instalações da 
FIC, na cidade de 
Mindelo, Ilha de S. 

Vicente, a feira multisectorial, 
tendo como perfil dos exposi-
tores tais como: Fabricantes, 
construtores, exportadores, 
importadores, traders, reven-
dedores, prestadores de ser-
viços, e representantes insti-
tucionais.

Este evento é destinado aos 
empresários, quadros técni-
cos, representantes institucio-
nais, e empresariais.

A última edição realizou-se em 
2018 na cidade da Praia com 
147 expositores, 230 stands, 
mais de 12.500 visitantes com 
forte presença estrangeira dos 
países como Angola, Áustria, 
Brasil, China, Espanha, Es-
tados Unidos, França, Guiné-
-Bissau, Burkina-Faso, Guiné 
Equatorial, Holanda, Itália, 
Luxemburgo, Marrocos, Mo-
çambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe, Senegal, e Timor-
-Leste. FIC 2019 é um espaço 
pensado exclusivamente para 
os parceiros, exportadores, 

importadores, revendedores, 
distribuidores e prestadores 
de serviços de e para o país, 
com o propósito de promover 
negócios, transferência de co-
nhecimento, parcerias empre-
sariais, e networking.

Durante a FIC 2019, a or-
ganização vai reconhecer e 
premiar o esforço das empre-

sas expositoras e incentivar a 
contínua aposta na qualidade, 
através das distinções hon-
rosas de Melhor Design e de 
melhor Stand no cocktail de 
encerramento da feira.

Para o prémio de Melhor De-
sign será analisada a estrutura 
de construção do stand, consi-
derando os seguintes critérios:

Arquitetura;
b) Comunicação Visual
c) Tecnologia aplicada
d) Inovação
e) Criatividade

Para o prémio de Melhor 
Stand será considerando os 
seguintes critérios:

1) Ação promocional durante 
a feira
2) Exposição de produtos
3) Sustentabilidade

Os vencedores do prémio 
STAND FIC 2019 receberão 
dos organizadores, troféus es-
pecialmente confeccionados, 
e bem como um Certificado da 
FIC, SA, para além da publici-
dade gratuita no dossier convi-
te para a FIC 2020.
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 Bebidas & Aperitivos

Incentivar o hábito de beber água
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Atualmente exis-
tem muitas 
pessoas que 
não gostam de 
beber água, 

apesar de conhecerem a im-
portância vida desta bebida 
para o nosso organismo e 
da mesma forma que todos 
sabemos que por dia se 
deve beber, pelo menos, 1,5 
a dois litros de água. 

Mas a verdade é que, por 
mais que se fale do assun-
to, por vezes, parece mis-
são impossível ingerir essa 
quantidade de água. Mas, 
porque é de manhã que co-
meça o dia, nada melhor do 
que começar a beber água 
logo ao acordar.

Para incentivar ao hábito de 
beber água, apresentamos 
as sugestões de águas aro-
matizadas para beber em 
jejum e ao longo do dia que 
de certeza o vão ajudar a ga-
nhar o hábito do consumo 
normal da água. Começa-
mos por apresentar umas 
ideias refrescantes.

Água com Limão

Os benefícios de beber água 
com limão logo pela manhã 
são mais que muitos. Além 
de ser um poderoso diurético, 
ainda auxilia na digestão, pu-
rifica o organismo, estimula o 
sistema imunitário e auxilia na 
perda de peso, entre outros. 
E a preparação não podia ser 
mais fácil.

Ingredientes 
Sumo de ½ limão

Elixir matinal

Ingredientes 
1 Copo grande de água, aque-
cida
Sumo de 1/2 limão
1 c. de café de gengibre em pó
1 c. de café de curcuma em pó
1 c. de chá de mel ou outro 
adoçante natural (opcional)

Modo de preparação 

Comece por aquecer a água. 
Enquanto isso, esprema meio 
limão para um copo e adicio-
ne o gengibre, a curcuma (raiz 
da origem de gengibre), o mel 
(ou o adoçante que escolher, 
se usar, lembre-se que é op-
cional) e misture bem. Junte a 
água aquecida e mexa tudo. 
Beba em jejum.

Água aromatizada com 
pepino, limão, hortelã e 

gengibre

As águas aromatizadas para 
beber em jejum, não têm que 
ser exclusivamente consumi-
das em jejum. Aconselha-se 
que se bebam em jejum para 
potenciar os seus efeitos, mas 
podem ser consumidas ao lon-
go do dia.

Ingredientes 
2 l de água
1 Pepino grande
2 Limões
150g de folhas de hortelã
150g de gengibre

Modo de preparação 

Corte o pepino e o limão em 
fatias finas. Rale o gengibre ou 
corte em pedaços pequenos. 
Esmague as folhas de hortelã 
ou, se preferir, deixe-as intei-
ras. Coloque tudo num jarro de 
vidro e junte a água. Deve pre-
parar a água na noite anterior 
e deixar repousar, tapada, no 
frigorífico durante a noite. De 
manhã é só beber.

Água de frutos 
vermelhos

Ingredientes 
5 Morangos laminados 
(grandes)
8 Framboesas
1 l de água (com ou sem gás)
Cravo da índia q.b
Gelo q.b

Modo de preparação 

Misture tudo num jarro de vi-
dro e reserve no frigorífico 
durante a noite. De manhã co-
mece logo o dia com um copo 
desta água.

Água aromatizada de 
limão, gengibre, 
canela e hortelã

Ingredientes 
1 Limão
Gengibre fresco q.b.
8/10 Folhas de hortelã
2 l de água
1 Pau de canela

Modo de preparação 

Num jarro de vidro coloque o 
limão bem lavado, com casca, 
cortado às rodelas. Junte 3 a 4 
fatias (finas) de gengibre. Jun-
tar as folhas de hortelã, a ca-
nela e a água. Deixe repousar 
durante a noite.

1 Copo de água morna (cerca 
de 200ml)

Modo de preparação 

Esprema o sumo do limão 
para um copo com água e in-
gira em jejum. Espere de 15 
a 30 minutos antes de tomar 
o pequeno-almoço. E nada 
de acrescentar açúcares ou 
adoçantes. Se preferir pode 
colocar apenas umas gotas de 
sumo de limão.
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Ginger Ale 
Refrigerante de Gengibre Caseiro

Ginger ale é o re-
frigerante que 
cai perfeitamente 
bem com o calor 
do ano inteiro. 

Ele é leve e refrescante (e ain-
da tem a propriedade de ace-
lerar o metabolismo).

Então que tal fazer o seu refri-
gerante de gengibre em casa 
para os dias quentes?

Ginger Ale - Refrigerante de 
Gengibre
Para o xarope: 
1 xícara de gengibre 
descascado e picado
1 1/2 xícara de açúcar 
mascavo 
casca e suco de 1 limão
2 xícaras de água

Para o refrigerante: 
1/3 de xícara do xarope
2/3 de xícara de água com gás 
gelada

Numa panela, coloque o gen-
gibre, o açúcar mascavo, a 
casca e o suco de 1 limão e 2 

xícaras de água. Deixe ferver 
por 30 minutos em fogo baixo. 
Deixe a mistura esfriar e coe. 
Esse é o xarope de gengibre. 
Você pode guardá-lo no frigo-
rífico por até 1 mês num frasco 

bem fechado. Para fazer o re-
frigerante, misture 1/3 do xaro-
pe com 2/3 de água com gás. 

Se quiser, pode enfeitar com 
rodelas de limão ou hortelã.

Dica: Para os adultos, expe-
rimente misturar uma dose 
de rum com o refrigerante!

Água Tónica Fever Tree 
com sabores autênticos
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Na água tónica Fe-
ver Tree tudo se 
resume ao sabor! 
Por isso, os seus 
criadores, Tom e 

Tim, foram até aos locais mais 
recônditos da Terra, à procu-
ra de ingredientes da mais 
alta qualidade, para que esta 
gama de águas naturais pre-
mium fosse a melhor de todas.

As águas da Fever Tree têm 
um gosto limpo, subtil e equili-

brado, com sabores autênticos 
e bolhas à semelhança das 
dos espumantes. 

Assim, as melhores bebidas 
do mundo já têm uma água tó-
nica à sua altura!
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Patrón considerada a 
melhor tequila do mundo
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Em 1989, John Paul 
DeJoria pediu ao 
seu amigo Martin 
Crowley que lhe 
trouxesse, como 

souvenir da sua visita ao Méxi-
co, uma garrafa de tequila me-
xicana. John gostou tanto da 
bebida que resolveu, em con-
junto com Martin, abrir a sua 
própria companhia de tequila.

Mas não queriam produzir 
uma tequila comum. Queriam 
criar a melhor tequila do mun-
do! Por isso, viajaram pelas 
montanhas de Jalisco, México, 
onde conheceram Francisco 
Alcaraz, veterano da indústria 
de tequila, que se tornaria, 
mais tarde, o mestre destila-
dor da marca e um importante 
pilar para o seu sucesso.

Utilizando o método artesanal 
de Francisco, criaram uma 
categoria de bebidas que não 
existia na altura, a Tequila Ul-
tra Premium. 

O método utiliza 100% de 
agave-azul e uma técnica cha-
mada tahona, que amassa as 
fibras do agave lentamente, 
fazendo-as passar por uma 
grande roda de pedra vulcâni-
ca e libera o sumo dessa plan-
ta, que, posteriormente, fica 
em processo de fermentação 
durante três dias. 

Terminada a fermentação, o 
sumo é destilado e envelhe-
cido por, no mínimo, dois me-
ses, podendo chegar até sete 
anos. 

No seu primeiro lançamento, 
a Patrón produziu 12 mil gar-
rafas. 

Desde então, a marca não 
pára de crescer e tornou-se 
líder global do mercado de te-
quilas.

Crystal Head a pureza das Vodkas
Dan Aykroyd e John 

Alexander queriam 
criar uma garrafa 
digna para uma 
das vodkas mais 

puras do mundo. Um símbolo 
de poder e iluminação, mas 
também da pureza dessa pre-
miada bebida espirituosa.

A garrafa de Crystal Head foi 
inspirada na lenda dos “13 
crânios de cristal”, um misté-
rio arqueológico de 5 mil anos 
que conta que 13 cabeças de 
cristal foram encontradas nos 
EUA e no Tibete.

A bebida é também especial 

porque dela faz parte uma va-
riedade de milho de alta qua-
lidade, chamada "pêssegos 
e creme". É destilada quatro 
vezes, numa mistura de álcool 
neutro, antes de ser misturada 
com água cristalina da região 
de Terra Nova, no Canadá. 

Esse líquido é então filtrado 
sete vezes, sendo três dessas 
vezes através de diamantes 
Herkimer e cristais de quartzo 
semipreciosos.
Crystal Head não contém adi-
tivos. Sem glicerol, sem óleos 
cítricos, sem açúcar... Nada é 
adicionado para melhorar ou 
mascarar o sabor.



33 Master Menu   Novembro 2019

 Bebidas & Aperitivos

Cervejas sem álcool: características, 
diferenças e benefícios!

É possível que muitas 
pessoas “torçam o 
nariz” na hora de 
beber cervejas sem 
álcool (o motivo é 

óbvio) mas acabam sendo a 
única opção permitida para al-
gumas pessoas, por isso hoje 
resolvemos falar um pouco 
sobre a cerveja sem álcool e 
também alguns benefícios.

O que é a cerveja sem 
álcool?

Como o próprio nome já diz, 
esse tipo de cerveja é conside-
rado uma bebida sem álcool e 
também tem parte do seu pro-
cesso de produção diferente 
de uma cerveja comum.

Muitas vezes é consumida por 
pessoas como gestantes, alér-
gicos, alguém que quer parar 
de tomar cerveja com álcool e 
também aqueles que sabem 
que vão precisar dirigir mais 
tarde e bebem por precaução.

Aqui em Cabo Verde não é 
muito comum se consumir cer-
vejas não alcoólicas, salvo o 
que foi dito acima, mas em pa-
íses da Europa como Alema-
nha, Espanha e Reino Unido o 
seu consumo já se tornou roti-
na e a tendência é que gran-
des cervejarias apostem mais 
nesse mercado.

Benefícios da cerveja sem 
álcool.

Além de não ficar bêbado, 
existem sim outros benefícios 
que precisam ser citados.

Vamos começar por falar da 
baixa quantidade de calorias, 
afinal, elas são geradas quan-
do se tem muitos açúcares 
na comida ou bebida, e como 
sabemos o amido do malte se 
transforma em açúcar fermen-

tável e que alimentam as leve-
duras para a fermentação.

Mas como o objetivo da cer-
veja é não ter álcool, a sua 
fermentação é interrompida, 
portando existem menos açú-
cares e menos carbohidratos 
do que uma cerveja comum.

É possível também encon-
trar uma maior quantidade de 
vitaminas na cerveja, espe-
cialmente aquelas do com-
plexo B, que são conhecidas 
por manterem o nosso corpo 
funcionando em pleno vapor, 
convertendo o alimento em 
energia. 

A principal encontrada na com-
posição da cerveja é a vitami-
na B9 (ácido fólico) importante 
para memória e grávidas.

Há também estudos que rela-
cionam os benefícios da cer-
veja sem álcool com o melhor 
rendimento no desporto, sono 
e controlo da ansiedade, como 
o estudo publicado pela Beer 
and Health.

Diferenças entre cerveja 
com álcool e sem álcool.

Para que possa entender me-
lhor a diferença entre cervejas 

com e sem álcool, preparamos 
este artigo com várias infor-
mações importantes e o intuito 
deste é também descriminali-
zar o consumo da cerveja sem 
álcool — que é consumida por 
uma causa nobre.

Teor alcoólico

Até pouco tempo atrás, grande 
parte dessas cervejas fabrica-
das vinham do processo de 
fermentação interrompida, de 
modo que ainda fosse possí-
vel encontrar resíduos de ál-
cool na bebida. 

Como se não bastasse esse 
problema, o sabor ainda não 
era tão atraente, uma vez que 
tal modo de fabricação resul-
tava num produto mais pareci-
do com o mosto do que com a 
cerveja tradicional.

Por sorte, tal método foi subs-
tituído pela desalcoolização. 
Neste método, a cerveja é pro-
duzida normalmente, sem ter 
sua fermentação interrompida. 

A diferença se dá ao final do 
processo, quando o álcool já 
produzido é retirado. 

Assim, resulta-se numa bebi-
da com o sabor muito próximo 

ao original e realmente 0,0% 
em teor alcoólico. É claro que, 
dessa forma, ela se tornou 
muito mais atraente e requisi-
tada pelo mercado cervejeiro.

Principais cervejas sem 
álcool

Brahma 0,0%
Heineken 0.0
Guinness Zero
Guinness Open Gate Pure 
Brew
Erdinger Alkoholfrei
Paulaner 
Hefe-Weiss Alkoholfrei
Estrella Galicia Zero 0,0
BrewDog Nanny State
Clausthaler Classic
Super Bock
Sagres

Chegou a pensar em expe-
rimentar algumas dessas 
cervejas sem álcool? Essas 
cervejas estão cada vez mais 
consumidas.

Elemento fundamental:

A água, por representar 
mais de 90% da matéria-
-prima utilizada no proces-
so produtivo de cerveja, é 
considerada um fator de 
alta importância. 

A qualidade da água deve 
ser considerada, logo é cru-
cial que seja utilizada água 
adequada para a produção 
da cerveja ou então que se 
faça a correção laboratorial 
da água potável comum.

Fonte: Homini Lúpulo/Master Menu
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 Segurança alimentar

O papel das mulheres 
na segurança alimentar

Em artigo, o repre-
sentante da Organi-
zação das Nações 
Unidas para a Ali-
mentação e a Agri-

cultura (FAO) no Brasil, Rafael 
Zavala, analisa o papel das 
mulheres na segurança ali-
mentar à luz dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS). Ao mesmo tempo 
em que são responsáveis por 
mais da metade da produção 
de alimentos, mais de 60% 
das pessoas com gome cróni-
ca no mundo também são mu-
lheres e meninas. Leia o artigo 
completo.

Quando falamos e estudamos 
sobre os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS), 
percebemos a dicotomia do 
papel das mulheres em ques-
tões que tocam vários temas 
da Agenda 2030 das Nações 
Unidas. Enquanto elas são 
consideradas peças-chaves 
para o alcance de muitos dos 
ODS, representam também a 
parte mais afetada por muitos 
dos problemas discutidos nes-
se marco.

No que toca o tema da fome e 
da desnutrição, mulheres são 
as grandes guardiãs de co-
nhecimentos ancestrais sobre 
alimentação e saúde. São, em 
muitas culturas, as responsá-

Rafael Zavala 
Representante  da FAO no Brasil

veis pela alimentação de toda 
a família.

As mulheres rurais, por exem-
plo, representam 45% da for-
ça de trabalho agrícola em 
países em desenvolvimento 
como Brasil, chegando a 60% 
em partes da África e da Ásia. 
São responsáveis por mais da 
metade da produção de ali-
mentos e também desempe-
nham um importante papel na 
preservação da biodiversida-
de, garantindo a soberania e 
a segurança alimentar a partir 
da produção de alimentos sau-
dáveis.

São responsáveis pela compra 
de produtos, pela produção de 
subsistência, pelo conheci-
mento de manejo de semen-
tes e hortaliças, pelo preparo 
e pela oferta de alimentos. 
São elas que, não só guardam 
esses saberes, como os trans-
mitem para novas gerações e, 
muitas vezes, os reinventam.

Para além desse papel tradi-
cional, mulheres têm participa-
ção cada vez maior nas coo-
perativas locais e associações 
de agricultores, e têm envolvi-
mento crescente nos progra-
mas de formação agrícola.

Apesar de todo o esforço femi-
nino em prol da alimentação, 
estudos da FAO apontam que 
muitas dessas mulheres vivem 
em situação de desigualdade 
social, política e económica, 
além de contarem com a titu-
laridade de apenas 30% das 
terras, 10% dos créditos e 5% 
da assistência técnica.

As mulheres rurais raramente 
possuem a terra que cultivam 
e muitas vezes são legalmente 
impedidas de serem proprie-
tárias. As desvantagens vão 
muito além: cerca de 60% das 
pessoas com fome crónica no 
planeta são mulheres e me-

ninas. Apesar de diretamente 
afetadas pela desigualdade 
de género, que se reflete nas 
mais diversas camadas de 
suas vidas, elas também pos-
suem ideias e liderança que 
podem transformar a situação 
nutricional de suas comunida-
des.  Das agricultoras familia-
res às merendeiras que prepa-
ram diariamente as refeições 

de milhões de crianças que 
têm na escola a principal fonte 
de alimentação, mulheres dão 
contribuições significativas à 
segurança alimentar da socie-
dade e ao desenvolvimento 
económico e agrícola.

A igualdade de género é um 
direito. Cumprir esse direito é 
a melhor chance que temos 

para enfrentar alguns dos 
desafios mais prementes de 
nosso tempo – da crise econó-
mica e falta de assistência mé-
dica, às mudanças climáticas, 
violência contra as mulheres e 
conflitos crescentes.

A conquista da igualdade de 
género e do empoderamen-
to das mulheres faz parte de 

cada um dos 17 Objetivos. 
Somente garantindo os direi-
tos das mulheres e meninas 
em todos os Objetivos, che-
garemos à justiça e à inclusão 
sociais, economias que fun-
cionam para todos e cresçam 
apoiadas nos princípios da 
sustentabilidade.
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