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GoFigoProdução  –  Melhorar a 
qualidade dos figueirais através da 
modernização das técnicas utilizadas e 
da eficiente utilização do solo.

Para esclarecimentos sobre o GoFigoProdução contacte:
Rosagro - sociedade agrícola, Lda.

Rua da Escola nº9, Adofreire
2350-221 Torres Novas

Telef. 249 811 230 | 919 627 226
www.facebook.com/rosagro.doceterra  

www.doceterra.wix.com/doceterra 

O Grupo Operacional GoFigoProdução é financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural 
2014-2020 e tem a duração de 4 anos (fevereiro de 2018 a dezembro de 2021). O 
GoFigoProdução é constituído por seis parceiros (DoceTerra, Casal dos Cardos Sociedade 
Agrícola, Lda, COTHN, INIAV, ISA e Associação Qualifica/oriGIn Portugal) que têm como objetivo 
principal a melhoria do rendimento da cultura da figueira na região de Torres Novas. 



A Região de Torres Novas, devido às características do solo e do clima fortemente influenciado 
pela Serra d'Aire, é associada historicamente à produção de figos secos da cultivar “mulata” ou 
“figo preto de Torres Novas” que eram utilizados principalmente na indústria do álcool. Os tempos 
mudaram e outras culturas com menores exigências em mão-de-obra fornecem matéria-prima 
mais barata para a indústria do álcool. Logo, a cultura da figueira na região de Torres Novas terá de 
ser formatada para a produção de figo para o consumo humano.

Avaliação das técnicas culturais na produtividade e na qualidade dos figos

Para tornar possível a concretização dos objetivos acima referidos estão em curso na região de 
Torres Novas os seguintes ensaios experimentais:

- Ensaios de fertilização em quatro pomares 
  de cada cultivar. 

- Ensaios de poda em quatro pomares da 
  cada variedade com intervenções no 
  inverno e/ou no verão.

- Avaliação das pragas e doenças em quatro 
  pomares de cada cultivar.

- Ensaios de manutenção do solo em quatro 
  pomares de cada cultivar.

Objetivo do GoFigoProdução

- Aumentar a qualidade e quantidade de produção de figos nas cultivares “Figo Preto de Torres  
  Novas” e “Pingo de mel”
- Redução dos custos com mão-de-obra através da redução do porte das figueiras.
- Aumento do calibre dos frutos e da resistência da epiderme ao manuseamento e ao transporte 
  através de fertilizações equilibradas, baseadas em análises de solos e folhas.
- Conservar e/ou aumentar o teor de matéria orgânica no solo através da manutenção do 
  coberto vegetal natural.
- Tornar a cultura ambientalmente sustentável através da identificação de algumas pragas e 
  doenças e métodos adequados para o seu controlo.
- Divulgar boas práticas com base nos resultados comparativos entre figueirais tradicionais e 
  figueirais com técnicas melhoradas.

Ações futuras de divulgação dos resultados

- Página Web
- Participação na Feira dos Frutos Secos 
- Seminários
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