
 

 

Presidente Centro de Frutologia Compal, Dr. José Jordão 

 

1. O que é o Centro de Frutologia Compal? 

O Centro de Frutologia Compal pretende estimular a inovação no setor frutícola ao 

longo da cadeia de valor, através da produção e disseminação de conhecimento sobre 

a fruta e produtos derivados da fruta. Reúne os stakeholders do setor promovendo a 

colaboração entre si para concretizar objetivos partilhados e atua através da promoção 

de iniciativas de investigação (Laboratório), formação (Academia) e sensibilização 

(Observatório). 

A Comissão Consultiva que colabora na definição das iniciativas a desenvolver é 

composta pela Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, a Associação 

Portuguesa dos Nutricionistas, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas, o 

Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, a Direção-Geral de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e o 

Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. O Centro de 

Frutologia conta também com o apoio institucional do Ministério da Agricultura, do 

Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território e do Programa Estratégico para o  

Empreendedorismo e Inovação (+e+i) e enquadra-se na iniciativa Portugal Sou Eu”. 

 

2. O que destacam como casos de sucesso da atividade desenvolvida até agora? 

No âmbito do Centro de Frutologia e, especificamente da Academia, tem sido 

desenvolvido um trabalho de grande relevo junto dos empreendedores agrícolas, 

permitindo aproximá-los das realidades do setor, proporcionando-lhes uma perspetiva 

mais abrangente e também integrada, aprofundando os seus conhecimentos sobre 

fruta e fruticultura e reforçando a sua rede de relações. Em sessões teóricas e também 

em sessões práticas no terreno, têm sido partilhadas as melhores técnicas de 

fruticultura, conceitos importantes de cooperativismo e conhecimentos de gestão 

agrícola, imprescindíveis para quem está a plantar um novo futuro e fundamentais 

para a prática sustentável do seu negócio. Estamos felizes por estar a desempenhar 

um importante papel na aproximação destes empreendedores às pessoas e às 



 

entidades que atuam naqueles que são os pontos críticos do setor – cooperativismo, 

acesso a financiamento, construção de planos sólidos de negócio, escala de produção e 

comercialização – estando inclusivamente a possibilitar o estabelecimento de sinergias 

e parcerias de negócio. 

 

3. Que iniciativas têm previstas para este ano? 

Partindo de necessidades identificadas ao nível da produção, transformação e 

consumo, trabalhamos com as diversas partes interessadas do setor no desenho das 

nossas iniciativas. Este ano, daremos continuidade ao trabalho no âmbito do 

Laboratório procurando identificar oportunidades e iniciar processos de inovação. 

Iremos arrancar com uma iniciativa no âmbito de Observatório, com uma campanha 

de sensibilização orientada para a promoção da fruta e do seu consumo. E lançaremos, 

já no final de janeiro, a 3ª edição da Academia do Centro de Frutologia Compal - um 

programa de formação para empreendedores agrícolas que pretendam instalar-se, 

reconverter ou aumentar a sua instalação frutícola. 

 
 


