
Produção Global G.A.P.

Fruta com Sabor, 
Qualidade 

e Segurança Alimentar.
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A adoção deste referencial no sector da Bana na da Madeira visa certificar a produção, des de as explorações agrícolas até à sua comer
cialização.

O Global G.A.P. implica o cumprimento de me didas ao nível da gestão dos bananais, melho rando a sua organização interna, da saúde e 
bem estar dos trabalhadores, da segurança e higiene alimentar, do respeito pelo meio am biente e conservação da biodiversidade, ga rantindo 
assim a toda a qualidade e segurança ao produto Banana da Madeira.

RefeRencial Global G.a.P.
CERTIFICAÇÃO QUE É A REFERÊNCIA NOS SISTEMAS DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 
E QUE ABRANGE TODAS AS ETAPAS DA PRODUÇÃO.
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Produtor José Ramos

conHeÇa a noSSa
PRoDUÇÃo Global G.a.P.
CONHEÇA A NOSSA PRODUÇÃO CERTIFICADA COM O REFERENCIAL GLOBAL G.A.P.

Produtor Hilário Gouveia

Trabalhando na agricultura há mais de 15 anos, depois de ter 
deixado a construção civil, José Ramos é um produtor com bana
na certificada com o Global G.A.P. Com duas ex plorações agríco
las a seu cargo, uma sua e outra arrenda da, que perfazem 7000 
metros, dedicase de corpo e alma à agricultura, sendo quem rega, 
fertiliza e entrega a bana na no armazém.

Para José Ramos, “o acompanhamento da Gesba no pro cesso 
de certificação foi importante. A produção certifica da dá mais bem
es tar aos produtores e permite uma melhor gestão do terreno. Dá 
também uma maior segurança alimentar a quem consome o nos
so produto. Há um maior rigor, pelo que o consumidor está mais 
garantido.

Com esta certifica ção, temos um acom panhamento mais próxi
mo e controla do da banana, desde quando a planta nas ce até cor
tar o cacho.”

O Sr. Hilário Gouveia é produtor de Banana da Madeira desde 
1976. Ainda jovem, nos anos 60, já trabalhava na agricultura, nos 
terrenos do seu pai, também ele produtor de banana.

A agricultura é a sua atividade principal, explorando um bana
nal com 5800 m2, certificado com o referencial Glo bal G.A.P., des
de 2017.

O Sr. Hilário Gouveia vê na “aplicação das boas práticas agríco
las uma maisvalia para a produção de banana, dan do resposta às 
exigências atuais do mercado e à necessi dade de modernização 
do sector.”

A Gesba apoiou a nível técnico o processo de certificação Global 
G.A.P., que para o Sr. Hilário Gouveia foi “bastante célere, com um 
acompanhamento bastante eficiente, presente e contínuo”. Acres
centa ainda que: “a construção do novo Centro de Acondiciona
mento de Banana de São Martinho irá trazer uma pro ximidade 
necessária entre a produção Global G.A.P. dos concelhos de Câma
ra de Lobos e Funchal e o seu processamento.
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Produtor Paulo chá chá

ceRTificaÇÃo Global G.a.P.
UMa aPoSTa no fUTURo
NOVOS PRODUTORES GLOBAL G.A.P.

Produtor José ferreira

Num lugar que oferece uma paisagem de cortar a respira ção, no 
sítio dos Anjos, freguesia dos Canhas, o Sr. Paulo Chá Chá cultiva 
6000 m2 de terra a bananeiras. Além des se terreno, cuida de um 
outro bananal, com 2000 metros, do seu irmão.

Há cinco anos atrás, arrancou quase todas as pimpenelei ras 
para plantar bananeiras, sendo agora mais fácil traba lhar a ter
ra. Apenas ficaram pequenas hortas familiares, com verduras para 
consumo lá de casa.

Agricultor a tem po inteiro, com um sorri so, afirma que “o dia em 
que não venho aos Anjos, já não é dia para mim”.

A exploração está num proces so de adesão ao referencial Global 
G.A.P. que a seu ver “trará mais rigor à produção de banana. Será 
bom para nós que produzi mos e para os que consomem o nosso 
produto, que deve ter toda a qualidade e segurança alimentar. A 
nível ambiental vai garantir mais proteção do meio ambiente.”

Paulo Chá Chá vê com orgulho o apoio técnico que hoje é dado 
ao bananicultor: “eu sempre disse, isto já há anos, que havia de 
haver um engenheiro para nos ajudar, na apli cação dos produtos 
(…) graças a DEUS sempre chegou a essa altura. O apoio da Ges
ba vai ajudar os agricultores e vai também ajudar à própria empre
sa, pois vai ter um produto que está certificado, cumprindo as exi
gências do mercado”.

Com 6000 metros de terra, que cultiva desde 1993, José Fer
reira é um bananicultor que divide o seu tempo entre a atividade 
comercial e a agricultura. Quando criança, o pai levavao para a 
fazenda, pelo que a sua ligação à terra é grande.

A complementar a exploração agrícola, com uma série de proces
sos técnicos e práticos, para adotar o referencial Global G.A.P., o 
Sr. José Ferreira acredita que esta certifi cação “é importante para 
a segurança alimentar e para a qualidade do produto, além de tra
zer uma qualidade de vida e bemestar para quem produz”.

O Sr. José Ferreira já cultivava os seus terrenos adotando boas 
práticas agrícolas, pelo que “a adesão a este referen cial Global 
G.A.P. está a ser simples” e “a Gesba tem acom panhado, e bem, o 
produtor, através da formação e do acompanhamento no terreno, 
devendo esta certificação no futuro ser estendida a todos os pro
dutores, pois será bom para valorizar o produto e dar uma maior 
garantia de qualidade ao consumidor”.


