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Batata-doce



Batata-doce

A raiz da batata-doce é um ótimo alimento: 
- Elevada riqueza nutricional em minerais, 
vitaminas e antioxidantes; 

- Importante fonte de fibra;
- Baixo índice glicémico.

A multiplicidade de formas, cores da casca e da polpa da raiz 
proporcionam grande versatilidade na sua utilização culinária. 
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Batata-doce versus batata-comum

(Ferreira et al., 2021)

Energia (kcal) ++ +

Hidratos de carbono ++ +

Fibra alimentar ++ +

Matéria seca ++ +

Índice glicémico + ++

Betacaroteno (ProVitamina A) +++ -

Vitamina C ++ +

Potássio ++ +++

Cálcio +++ +

Ferro +++ +



Batata-doce na Europa
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Batata-doce na Europa
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Batata-doce em Portugal

A cultura tem 
tradição no Algarve, 

no Litoral 
Alentejano e nos 
arquipélagos dos 

Açores e Madeira. 
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Nas regiões de Aveiro/Vagos, 
Ribatejo e Oeste e 
Comporta, pelas condições 
edafoclimáticas favoráveis e 
pelo mercado em expansão, 
é uma cultura emergente. 

(INE, 2021)



Batata-doce de Aljezur

‘Batata-doce de Aljezur’ - Identificação Geográfica Protegida (IGP) 
2009

‘Lira’ - forma piriforme alongada, epiderme de cor 
púrpura ou castanho avermelhada e polpa amarela, 
calibre entre 8,5 cm x 4,0 cm e 16,5 cm x 7,1 cm e 
peso entre 50 g a 450 g.

Crua tem sabor a castanha  

Elevado teor de matéria seca 

Conservação mais longa 

Associação de Produtores de Batata-doce de Aljezur 
entidade gestora do registo europeu (Louro e Marreiros, 2021) 



Problema prático

• A cultura da batata-doce no PRM estava a passar por uma situação de declínio com baixas 
produtividades e problemas fitossanitários (vírus, fungos, insetos…), de fertilização e de rega, 
com redução do rendimento. 

• A multiplicação de plantas a partir de estacas da cultura do ano anterior e a falta de um controlo 
eficaz dos principais vetores de vírus (afídeos e moscas-brancas) podem perpetuar a incidência 
de vírus e outras doenças e afetar drasticamente a produção e a qualidade das raízes.

• Este problema afeta, entre outras, a variedade Lira, que é uma Indicação Geográfica Protegida 
(IGP), com a designação de ‘Batata-doce de Aljezur’.



Batata-doce competitiva e sustentável no Perímetro de Rega do Mira: técnicas 
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Objetivos

•Transferir informação que fomentasse a produtividade 
e a qualidade das raízes de batata-doce no PRM, 
através de Boas Práticas Agrícolas.

•Desenvolver e transferir metodologias inovadoras de 
multiplicação (in vitro e em estufa) de material de 
propagação de elevada qualidade (isento de vírus e 
outras doenças). 

•Desenvolver e transferir tecnologias sustentáveis de 
produção e de conservação pós-colheita de raízes.



Projetos-piloto

Projeto-piloto 1:
Batata-doce no Perímetro de Rega do Mira: 
desenvolvimento de tecnologias de produção 
de material de propagação vegetativa isento 
de vírus e outras doenças.

Projeto-piloto 2:
Batata-doce no Perímetro de Rega do Mira: 
desenvolvimento de tecnologias de produção 
sustentável.
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