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O mercado dos legumes congelados tem estado em crescimento e, para ir ao encontro do que o consumidor quer, 
a produção arregaça as mangas para ultrapassar os maus resultados do ano passado e a indústria faz 

novos investimentos com vista a aumentar a sua capacidade de processamento.
Ana Gomes Oliveira

Resiliência. Esta é uma das palavras mais associadas a quem 
trabalha a terra e, no sector dos horto-industriais, parece en-
caixar como uma luva. Depois de um ano com fracas produ-
ções e hortícolas de qualidade inferior, os produtores conti-
nuam empenhados nas suas culturas e bem mais animados 
do que em 2018, ano em que as alterações climáticas provo-
caram atrasos nas plantações, por causa dos solos estarem 
todos encharcados. 
Não se pode afirmar que é um ano de ouro, mas será cer-
tamente um ano de recuperação para as produções, assim 
como para a qualidade dos produtos. A produzir em maior 
ou em menor escala, os agricultores acreditam que 2019 vai 
ser um bom ano. 
Na Agromais Plus, uma das maiores Organizações de Produ-
tores de horto-industriais em Portugal, não se esquecem os 
danos da campanha passada. «Os atrasos nas plantações do 
ano passado devido às alterações climáticas afectaram bas-
tante a campanha, nomeadamente em termos de qualidade 
de alguns produtos hortícolas, em especial a cebola», começa 
por dizer Bruno Moura, responsável técnico da cultura do to-
mate e pimento da Agromais.
A cebola foi bastante prejudicada na produção e também 
na qualidade, pois as chuvas da Primavera, aliadas à falta de 
temperaturas em Junho e Julho afectaram o resultado final, 
nomeadamente nos calibres. «Este ano prevemos produzir 
cerca de 3.000 toneladas de cebola e vamos ver se no futuro 
fazemos mais. Temos capacidade para fazer à volta de 9 mil 
toneladas de cebola». 
As condições do clima já referidas afectaram também o pi-
mento e o tomate, mas no final Bruno Moura diz que a cam-
panha ainda se conseguiu salvar de forma razoável. 
Este ano não se verificam atrasos e todas as culturas estão a 
ser instaladas no tempo certo. Se não se verificarem fenóme-
nos extremos, dará para recuperar alguma coisa. No entanto, 
como se verificaram reduções de áreas, será uma recuperação 
comedida, face à área plantada. «Não vamos conseguir recu-
perar muito porque temos menos área de tomate. Penso até 

que vai ficar curto para as indústrias, não vai satisfazer todas 
as necessidades. Tem a ver sobretudo com os preços baixos. 
Muitos produtores não cultivaram este ano porque estão des-
capitalizados e não conseguiram financiamento».  
Além de ter colaborado na fase das plantações, o clima tam-
bém tem estado favorável a uma menor pressão de fungos 
e pragas. «Não temos tido nada. Temos tomatais já quase 
fechados, a encostarem um no outro, com apenas um trata-
mento. No ano passado, por causa das humidades, fomos for-
çados a fazer muito mais aplicações de fitofármacos». 
A principal cultura da Agromais é o milho, sendo que nos 
horto-industriais o destaque vai para a cebola, o tomate e a 
batata. 
Para a cebola, a empresa tem toda a linha pronta a fechar o 
ciclo, desde as câmeras de conservação, passando pelas linhas 
de embalamento, pelas de calibração e escolha, vendendo 
depois embalado para as grandes superfícies.
A produção de batata é toda escoada para a indústria. «Já co-
meçámos a colheita há semanas e este ano a batata está bas-
tante melhor do que no ano passado, que também foi muito 
mau para esta cultura por causa da precipitação na Primave-
ra. Ficámos com a produção muito afectada. Pela amostra em 
campo, este ano vamos ter seguramente melhores batatas do 
que em 2018», afirma o técnico responsável.  
Também no pimento as áreas foram reduzidas na Agromais. 
Em cerca de 35% face a 2018. «O pimento tem um grande pro-
blema que é precisar de muita mão-de-obra e de ano para ano 
é mais difícil encontrá-la. Grande parte das operações são ma-
nuais e isso limita-nos bastante. Sabemos que a indústria está 
a apostar bastante na colheita mecânica e estamos a acompa-
nhar a situação, mas de momento não temos grandes áreas de 
pimento. Passa muito pela selecção de variedades que concen-
trem a maturação, à semelhança do tomate, para que quando 
pomos a máquina no campo consigamos colher o máximo de 
pimento vermelho ou verde, consoante quisermos».   
Os preços continuam a não sofrer subidas significativas. Di-
gamos que estão estabilizados, mas a baixa valorização dos 
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produtos acaba por estar na origem de muitas desistências 
por parte da produção. «Sabemos que os cereais é que re-
gulam bastante estas culturas. Se o milho estiver com preço 
mais elevado faz com que depois os hortícolas se tenham de 
ajustar. Muitos acabam por fazer milho, que é mais fácil, não 
é preciso tanto investimento nem tanta mão-de-obra», expli-
ca Bruno Moura.
Depois de neste ano terem terminado as obras de melhora-
mento na central, a Agromais continua a fazer as suas apos-
tas em outros horto-industriais, como é o caso da batata-
doce. «Continuamos a desenvolver a batata-doce em áreas 
pequenas e vamos tentar perceber o seu comportamento em 
armazém, que é complicado. Mas estamos a fazer ensaios 
para tentar conservar a batata-doce, que vale muito dinheiro 
noutras alturas». 
E se nas grandes áreas as perspectivas são animadoras, assim 
se mantêm junto dos produtores com menos escala. Pedro Fa-
rinha explora desde 2008 as culturas do brócolo e do pimento 
na zona de Valada. Fá-lo com vista ao mercado de fresco, mas 
também para a fábrica, sendo que, por exemplo, em brócolos 
para indústria, trabalha um solo com cerca de 23 hectares. «Tra-
balho o ano todo. Em 2018, na campanha de Inverno, produzi 
230 toneladas de brócolos. De pimento foram cerca de 150 no 
total, sendo que 20% é que foram para transformação». 
O jovem agricultor que abraçou a actividade dos pais reco-
nhece que a missão é dura, até porque os preços dos produ-

tos não são revistos há cerca de 15 anos. «Os custos de produ-
ção vão aumentando, mas os preços mantêm-se os mesmos». 
Os seus hortícolas vão para congelação e, apesar de algum 
desalento por não ver a qualidade dos seus produtos mais 
valorizada, vai aumentar este ano em cerca de 15% a área 
plantada. «A campanha tem estado a correr bem. De Inverno 
trabalho com o brócolo Partenon da Sakata e o pimento é 
quase todo da variedade Torpedo, da Nunhems». 
Em Agosto começa então a instalar as campanhas de Inverno, 
com muito boas estimativas para as colheitas. «Estamos com 
muito menos pressão de alternaria e podridões e tem vindo a 
melhorar. Há três anos perdemos cerca de 80% da produção 
por causa das pragas e doenças. A verdade é que está melhor, 
mas lá está, também temos investido mais em tratamentos». 
Além do pimento e do brócolo, Pedro Farinha também pro-
duz tomate de indústria que se tem revelado um problema, 
«por causa do preço e por causa das grandes oscilações nas 
produções, com muitos anos maus e com pragas e doenças a 
afectarem a qualidade final». 

indústria com investimentos de milhões de euros
A Bonduelle é uma das principais indústrias em Portugal no 
sector dos hortícolas. O Grupo francês atingiu vendas de 2.082 
milhões de euros nos primeiros nove meses do seu exercício 
fiscal de 2018/2019, com a Europa a registar um crescimento 
de 0,5%. O contributo dos negócios por terras lusos é eviden-



frutas, legumes e flores | Junho 2019

te. «Queremos continuar o caminho que temos trilhado ao 
longo destes 30 anos em Portugal, e que é um caminho de 
crescimento. Este é o resultado de um dinamismo continuado 
e é isso que nos tem guiado, com perspectivas muito favorá-
veis para o futuro», diz António Manso, administrador-dele-
gado da Bonduelle Portugal. 
É precisamente com os olhos postos neste futuro que a em-
presa acabou de investir três milhões de euros para aumentar 
a sua capacidade industrial. «São investimentos que espe-
lham esses resultados positivos», acrescenta. 
O Grupo onde estão inseridos, bem como os processos de 
transformação adoptados são os trunfos apontados para este 
bom desempenho. «Tem-se conseguido valorizar o produto. 
Funcionamos como sourcing do Grupo e nesse sentido procu-
ramos responder às necessidades ou aos programas que nos 
apresenta. Sempre aproveitando o potencial desta região do 
Ribatejo e acrescentando valor aos produtos, muito através 
de tecnologias específicas da nossa fábrica». 
António Manso refere-se à tecnologia dos legumes grelhados 
congelados e dos legumes pré-fritos congelados. «São trans-
formações diferenciadoras e desta forma acrescentamos mais 
valor». 
O administrador refere que o mercado dos legumes conge-
lados não pára de crescer, sinal de que a indústria não pode 
também ficar para trás. «Há cada vez mais aceitação para os 
legumes congelados, sendo que estes crescimentos de consu-
mo são maiores nos produtos típicos da bacia mediterrânica, 
e Portugal beneficia com isso, em detrimento de produtos do 
Norte. Produtos como o feijão verde, os espinafres ou a ervi-
lha não têm tido crescimentos tão importantes com os produ-
tos do Sul. É uma tendência que não é nova, mas que se tem 
mantido», partilha.  
Sediada em Avis, também na Dardico se fazem planos de cres-
cimento e evolução. Paulo Pimentel, administrador da empre-
sa em Portugal, frisa o facto de haver cada vez mais procura 
para produtos congelados. «Não conseguimos produzir mais 
porque não temos mais capacidade de produção, está toda 
tomada», diz. Para este responsável faz todo o sentido a agro-
-indústria acompanhar esta tendência. «O consumidor está a 
perceber que o congelado é tão bom ou melhor que o fresco 
e acaba por preferir esta solução mais prática de ter legumes 
em casa do que ir todos os dias ao supermercado. A frescura 
destes legumes continua durante pelo menos um ano, com 
todos os seus nutrientes. A forma de produção melhorou bas-
tante e os 25 anos nesta luta estão a dar frutos», sublinha. 
Por forma a acompanhar esta procura que superou as expec-
tativas, a Dardico está neste momento a fazer um investimen-
to na ordem dos cinco milhões de euros para ficarem com 
mais uma câmara de congelados com cinco mil metros qua-
drados. «Por outro lado, por ter aumentado a produção na 
nossa fábrica de recuperação de água, estamos a fazer mais 
um reactor, orçado em cerca de 500 mil euros». Mas as novas 
apostas não ficam por aqui. «No ano passado fizemos uma 
barragem grande para colmatar a falta de água do Alente-
jo. É abastecida pela barragem do Maranhão e faz com que 
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não fiquemos limitados nesse recurso, A nossa fábrica não vai 
ter falta de água. Estamos muito satisfeitos nesse aspecto, 
porque a nossa estação de tratamento recupera cerca de 15 
metros cúbicos de água por hora, mais a água da barragem… 
ou seja, estamos tranquilos quanto a isso».  
Para esta expansão, a empresa comprou sete hectares de 
terreno ao lado da fábrica. É nesse novo espaço que está a 
nova câmera de congelados, assim como a barragem e o novo 
reactor da estação de tratamento. «Sobra ainda espaço para 
continuarmos a crescer. São investimentos que estão a decor-
rer, praticamente pagos a 60%, e estarão prontos no final do 
ano». Para 2020, a empresa fará um novo programa de in-
vestimentos que «passará certamente por uma nova linha de 
embalamento, que já está alinhavado, e talvez outra câmera 
de congelados», adianta o administrador. 
Com as produções de horto-industriais a correrem muito bem 
este ano, o destaque vai para a cultura do brócolo, a principal 
da empresa. «Se considerarmos que o brócolo tem uma que-
bra de 50%, que é o talo, compramos aos agricultores mais 
de 20 mil toneladas de brócolo, o que é muito. Fazemos cerca 
de 1.200 hectares. Começam a ser uns números muito interes-
santes e não temos medo de enfrentá-los porque já estamos 
equipados para esta escala. Há mais de duas décadas come-
çámos com 400 toneladas de brócolo e estamos em 12/13 mil 
toneladas. Temos produtores a pedirem para fazer mais, mas 
para já não temos mais capacidade. Pusemos um túnel novo 
de congelação e já não dá para mais», refere Paulo Pimentel. 
Na mesma linha surge a Monliz, a mais recente unidade indus-
trial do grupo belga Ardo, também dedicada aos produtos 
hortícolas ultracongelados. Cinco anos após ter investido 18 
milhões de euros na sua fábrica em Alpiarça, a empresa, com 
uma produção média anual de 860.000 toneladas, está perto 
de atingir a máxima capacidade produtiva e por isso preten-
dem aumentar a capacidade de stock de produto congelado. 
«O próximo passo será reforçar a capacidade de stock de pro-
duto congelado, para posteriormente podermos contratar 
e laborar maior volume de matéria-prima», divulgou Mauro 
Cardoso, director-geral da Monliz. Uma expansão que está 
dependente da aprovação do Grupo. «Há condições para pro-
duzir mais área de culturas horto-industriais em Portugal e a 
Monliz facilmente pode crescer para os 5.000 hectares con-
tratados, ou seja, 75.000 toneladas de matéria-prima», defen-
de o mesmo responsável. Actualmente, a Monliz contrata em 
média 60.000 toneladas de hortícolas por ano no Ribatejo (+ 
de 70%) e no Alentejo, o que equivale a uma área de cerca de 
4.000 hectares de produção.
O pimento é uma das grandes apostas. A mecanização da co-
lheita nesta cultura teve início em 2009 com alguns protóti-
pos e testes, e intensificou-se nos últimos três anos, com 30 e 
80 hectares colhidos em 2016 e 2017, respectivamente, e com 
a previsão de 140 hectares para colheita mecânica em 2018. 
Uma solução inovadora que, por um lado, permite reduzir os 
custos de colheita e, por outro, eliminar a mão-de-obra, ga-
rantindo volume constante de matéria-prima na fábrica e a 
possibilidade de aumento de área aos produtores. 
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