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PORQUE É QUE A 
SAZONALIDADE 
É IMPORTANTE?



RAZÕES PARA COMPRAR VEGETAIS E FRUTA 

REGIONALMENTE E LOCALMENTE

Os vegetais e frutas estão disponíveis a qualquer altura, independentemente da estação. Mas tem

o seu preço: em várias áreas de crescimento, por exemplo, a água no solo está a esgotar. Cada

vez mais as plantas são produzidas em grandes campos de monocultura, o que esgota o solo por

longos períodos de tempo e torna-se difícil produzir outros cultivos.

Para além disso, são precisas quantidades excessivas de material para o transporte em longas

distâncias. Ambos contribuem para o aumento das emissões de CO2 e causam o aumento da

montanha de plástico. Consequentemente aceitamos compromissos na qualidade: a fruta é muitas

vezes colhida ainda verde para que possa sobreviver nas rotas de transportação. Por este mesmo

motivo é que os vegetais são tratados com químicos.

01



RAZÕES PARA COMPRAR VEGETAIS E 
FRUTA REGIONALMENTE E LOCALMENTE

Ao mesmo tempo, muitas variedades locais de frutas e vegetais caem no esquecimento: são

raramente cultivadas devido à pouca procura. Estas não são apenas deliciosas e preparadas de

várias formas, como também requerem menos, ou atém nenhum, tratamento com inseticidas ou

conservantes, pois estão adaptados às condições locais. Pequenas distâncias de transporte,

menos embalagens e melhor sabor e qualidade são alguns dos fortes argumentos para comer

comida regional e sazonal.

Aqueles que comprar sazonal e regionalmente podem poupar algum dinheiro: o custos de

transportação e armazenamento são superiormente inferiores, o que afeta o seu preço. Mesmo as

comidas orgânicas são, por norma, mais baratas quando estão na sua estação. Existem também

diferentes formas de armazenar frutas e vegetais regionais para os meses mais frios. Isto reduz o

lixo produzido do empacotamento dos bens importados.
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Melhor sabor

Os alimentos que são colhidos 

quando estão completamente 

maduros têm um sabor melhor do 

que quando estão armazenados 

durante muito tempo. Eles 

atingem o seu sabor ideal quando 

são colhidos e comidos logo de 

seguida. Estes estão nítidos, 

saborosos e cheios de cores 

vivas.

A comida sazonal contem 

mais nutrientes

As plantas desenvolvem os 

seus nutrientes através da 

luz do solo e de um bom 

solo. Quando os alimentos 

são colhidos na sua época 

eles estão maduros e 

completamente 

desenvolvidos.

Produtos sazonais são mais 

baratos

Devido a existir sempre um excesso 

dos vários alimentos na sua época, 

o preço diminui. No mercado é fácil 

observar as tendências dos preços. 

Mal acabe a estação, os produtos 

tornam-se logo mais caros.

O ambiente é protegido

Os alimentos sazonais crescem sem 

qualquer interferência humana. Não há 

qualquer necessidade de usar pesticidas ou 

serem geneticamente modificados. 

Alimentos sazonais significam sempre 

produtos regionais. Isto significa que estes 

não têm que ser transportados para longas 

distâncias. Isto protege o ambiente através 

da redução da emissão de CO2, como 

também evita o uso excessivo de materiais 

para a transportação.
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MATERIAL ADICIONAL

Video
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Tem alguma pergunta?
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permavetproject@gmail.com
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