
 

 

JORNADAS INTERREGIONAIS FRUTTMAC. MADEIRA 2022 

Auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.  

Funchal, Terça-feira 7 junho de 2022 

Programa  

9h00 - 9h15 - Receção dos participantes 

9h15 - 9h30 - Sessão de abertura 

       - Secretário Regional de Agricultura e desenvolvimento Rural. 

       - Apresentação do Projeto FRUTTMAC: Juan Cabrera, ICIA. 

9:30 -11:00 

  
- Criação da Base de Dados REFFRUTTMAC de recursos genéticos vegetais de fruteiras tropicais 
e subtropicais da Macaronésia. Mª José Grajal (ICIA- Ilhas Canárias). 

- Apresentação de resultados da prospeção e melhoria da manutenção das variedades anona e 
abacate (coleções de campo). Luís Dantas (DRA-Madeira). 

- Atualização da informação do catálogo dos recursos genéticos das fruteiras Subtropicais da 
Madeira, com base em dados atualizados do GRIN Global. Humberto Nóbrega (UMA-Madeira) 

- Trabalhos de prospeção de abacates de variedades Antilhanas na ilha de Gran Canaria. Irene 
Lanz (CABGC-Ilhas Canárias) 

- A Biodiversidade da Fruticultura em Cabo Verde. Nora Silva (INIDA-Cabo Verde). 

- Situação da Fruticultura Tropical em Cabo Verde. Paula Mendes (DGASP- Cabo Verde) 

11:00 -11:30 - Café 
 

 

 

 

Objetivo específico 1  

 

Potenciar os bancos de Germoplasma de frutas tropicais e 

facilitar sua acessibilidade a centros de investigação, empresas e 

produtores. 

 



11:30 -13:00  

 
- Fertilidade de solos ecológicos em culturas subtropicais. Mercedes Hernández/ Jana Alonso 
(IPNA-CSIC- Ilhas Canárias).  

- Apresentação de trabalhos sobre fitossanidade em anona e abacate e Divulgação do projeto 
Fruttmac na Região. Bruno Silvaira, (DRA-Madeira). 

- Análise da diversidade de espécies do género Fusarium e Trichoderma em bananeiras com 
sintomas de mal do Panamá nas Ilhas Canárias. Federico Laich, (ICIA-Ilhas Canárias). 

- Trabalhos realizados no Fruttmac sobre gestão sustentável de pragas nas Ilhas Canárias. 
Estrella Hernandez / Ana Piedrabuena / Santiago Perera (ICIA-CABTFE Canarias).  

- Trabalhos realizados na melhoria do controle fitossanitário em bananeiras. Ester Domingues. 
(ASPROCAN- Ilhas Canárias). 

- Estimativa de custos de produção em culturas tropicais nas Ilhas Canárias: abacate, banana, 
papaia, manga e ananás". José J. Cáceres/Gloria Martín/ José I. González /Dirk Godenau (ULL-
Canarias). 

13:00 – 14:00 

  
- Apresentação do uso de dois revestimentos (coatings) no prolongamento do armazenamento 
em pós-colheita da anona. Carla Ragonesa. (UMA-Madeira). 

- Avaliação bioquímica e nutricional da anona e do abacate e respetivos subprodutos. – Carla 
Gouveia e David Gonçalves. (UMA-Madeira). 

- Trabalhos realizados na avaliação de tratamentos pós-colheita em banana. Ester Domingues. 
(ASPROCAN- Ilhas Canárias) 

- Estudo de diferentes linhas de Passifloras edulis nas Ilhas Canárias. Juan Cabrera/ Maria J. 
Grajal. (ICIA-Ilhas Canárias) 

- Avaliação de uma linha de Passiflora edulis f. flavicarpa Degener em estufa com polinização 
manual. Santiago Garcia (CABGC-Ilhas Canárias) 

14h00  - 15:00  - Almoço 

 
15:00 - 17h30 - Visita Técnica a um Pomar Experimental de Anoneiras e Abacateiros. 

Objetivo específico 2 

 

Promover a implementação de Boas Práticas Agrícolas e a gestão 

sustentável de explorações de fruticultura tropical. 

 

 

Objetivo específico 3 

 

Apoio à diversificação, divulgação e comercialização de novas 

variedades e produtos derivados no mercado. 

 

 


