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Queda de 5% nos hortícolas 
transformados
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As alterações climáticas do ano de 2018 fizeram os seus estragos nos horto-industriais. Os números 
confirmam o mau ano, onde as chuvas atrasaram a maioria das plantações. As más condições 

resultaram em produções mais baixas e com menos qualidade, 
mas 2019 apresenta-se com um ano de viragem.

Ana Gomes Oliveira

o volume de legumes transformados no sector dos hortícolas 
congelados em 2018 foi de 161.000 toneladas, ou seja, 5% a 
menos do que os resultados alcançados em 2017. Os dados 
são apresentados pela Alif – Associação da Indústria Alimen-
tar pelo Frio e que representa as indústrias Bonduelle, Dardi-
co, Friopesca e Monliz. 
Uma queda provocada essencialmente pelas más condições 
climáticas numa fase em que as culturas deviam ser implan-
tadas. Houve atrasos nas plantações da maioria dos horto-in-
dustriais e a qualidade final do produto não foi a melhor. A 
Primavera chuvosa acabou por afectar negativamente as ex-
plorações e os números finais dão conta disso mesmo. 
Entre os hortícolas que são produzidos com vista à sua venda 
para a indústria, os lugares pioneiros continuam no pimento 
e no brócolo, que em conjunto representam quase metade 
dos produtos com destino à transformação. 
Em 2018, e ainda segundo dados da Alif, foram congelados 
46.000 toneladas de pimento e 44.000 toneladas de brócolo. 
Na lista dos horto-industriais com mais expressão, seguem-se 
a ervilha (16.000), a courgette (15.400), a beringela (12.100), 

o tomate (10.300), a cebola (2.900), feijão-verde (1.200), cou-
ve-flor (1.200), cenoura (1.200), batata (700) e outros (10.000 
toneladas). 
«A produção final estima-se em 116.000 toneladas de legu-
mes processados», remata a mesma entidade.
Já este ano as perspectivas são boas e a produção fala numa 
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NOVAS SOLUÇÕES MILDIO E MOSCA BRANCA DO TOMATE
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Fonte: INE

2016 2017

Fabricação de sumos de frutos 
e de produtos hortícolas

151.611.075 160.097.974

Congelação de frutos 
e de produtos hortícolas 

104.311.301 108.751.576

Preparação e conservação de 
frutos e de produtos hortícolas 
por outros processos

519.794.543 565.182.111

Indústria – Produtos Vendidos (€)

boa hipótese de se iniciar um caminho de recuperação face 
aos maus resultados de 2018. Esperam-se hortícolas com mais 
qualidade e produções menos afectadas pelo clima. Uma das 
fileiras mais prejudicadas foi a do tomate de indústria, que 
não conseguiu ter a qualidade, cor e sabor exigíveis à marca 
Portugal. Também aqui há sinais de que 2019 traga produtos 
significativamente melhores.  
Da parte da indústria, o caminho tem sido de crescimento, e 
2019 apresenta-se como um ano de bons presságios, repre-
sentando para algumas empresas do sector uma excelente 
oportunidade para levar a cabo novos investimentos. 

Volume de legumes transformados no sector dos 
hortícolas congelados em 2018 (toneladas)

Ervilha

Courgette

Pimento

Brócolo

Beringela

46.000 

16.000

15.400

12.100

Cebola

Feijão-verde

Tomate

Couve Flôr

10.300

2.900

1.200

1.200

Cenoura

Batata

OutrOs

1.200

700

10.000

44.000 

Fo
n

te
: A

lif



frutas, legumes e flores | Junho 2019 79

Mudámos!

Contatos
Alameda dos Oceanos, LOTE 1.06.1.1

1990-207 LISBOA, PORTUGAL

Num universo em constante mudança, a nossa emancipação é marcada pela 
afirmação dos nossos objetivos, tanto para as culturas como para os nossos 
negócios. Mudámos e nada melhor do que marcar a nossa mudança, com o desejo 
de que possamos crescer em conjunto!
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