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Muitos produtores de frutos de caroço conseguiram colher algumas variedades antes do previsto, ganhando assim 
competitividade no contexto internacional. Fala-se numa campanha «boa», mas que sofre alguns prejuízos 

devido ao granizo e geada. Pêssegos e damascos conseguiram resultados de destaque.
Ana Gomes Oliveira

Mais de 46 mil toneladas de pêssegos foram produzidos 
em 2018 em Portugal, com a região da Beira Interior a ser 
responsável por mais de metade desse volume. Estes são os 
mais recentes dados do INE, que dá conta ainda que no ano 
passado produziram-se em território nacional mais de 22 mil 
toneladas de ameixa, e perto de 4.500 toneladas de damas-
co. Na actual campanha de prunóideas, há perspectivas de 
que estes números se mantenham, uma vez que a produção 
não dá conta de quebras assinaláveis, mas na qualidade, os 
frutos de caroço estão com calibres mais baixos, apesar dos 
açúcares estarem maioritariamente bons. De assinalar que 
este ano muitos produtores conseguiram fazer colheitas mais 
cedo – numa altura em que, por exemplo, em Espanha ainda 
não havia fruta – conseguindo deste modo ganhar alguma 

força no mercado. Daí que a aposta recaia neste momento 
nas variedades mais precoces. 
Segundo as previsões agrícolas em 31 de Maio avançadas 
pelo INE, a campanha de prunóideas apresenta-se «muito 
positiva, com rendimentos unitários de 3,2 toneladas por hec-
tare para a cereja e 12,5 toneladas por ha para o pêssego, ao 
nível dos melhores das últimas décadas», refere a entidade 
em comunicado.
De assinalar a subida em Portugal da produção de ameixa – 
cujos dados de exportação não são conhecidos – bem como 
bons resultados em 2018 de vendas para fora de damascos 
(que sobem de 668.195 euros em 2017 para 1.398.201) e dos 
pêssegos (que em 2017 resultaram em 4.635.836 euros para 
ultrapassarem os 7 milhões de euros na campanha anterior).  

Produção aPosta
na Precocidade
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Mil toneladas colhidas na Fairfruit
Na Fairfruit Portugal, que produz frutos de caroço na região 
de Beja, este ano a qualidade da fruta, no geral, foi boa. «En-
tre alperces, pêssegos e nectarinas, no total colhemos 1.000 
toneladas, o que é bastante bom em termos de rendimento 
em relação à superfície total plantada e à idade das árvores. 
A temperatura alta de 25° a 30° (mais quente do que em Espa-
nha) favoreceu o aumento do nível de °Brix no início da tem-
porada e deu-nos a oportunidade de colher algumas varieda-
des antes do tempo esperado. Tivemos algumas áreas em que 
fomos afetados pelo granizo (não muito) em variedades mais 
precoces. Apostamos nas novas variedades e variedades pre-
coces produzidas em Portugal e para o mercado português. 
Na altura em que produzimos apenas Espanha produz tam-
bém», sintetiza Pascal Felley, CEO do grupo. Segundo o mes-
mo responsável, a mais-valia da produção da Fairfruit passa 
pela aposta nas variedades precoces novas. «Temos também 
uma localização perfeita, sem grandes riscos de geada e com 
fácil acesso à água. Desde a primeira plantação que os nossos 
frutos são plantados de acordo com métodos de Produção 
Integrada, e todos os nossos campos são certificados Global 
GAP, GRASP e PRODI. Actualmente, estamos também a rea-
lizar alguns ensaios com produtos biológicos para combater 
doenças e insectos. Procuramos sempre inovar. Neste momen-
to temos campos experimentais para métodos de produção 
novos e variedades em teste nas várias plantações europeias 
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do Grupo. Todos os anos plantamos algumas das melhores, 
adaptadas ao nosso clima», acrescenta. Além disso, o Grupo 
tem estado a mecanizar algumas actividades como forma de 
reduzir custos e compensar a falta de recursos humanos.

Granfer aposta em novas variedades
«Uma quantidade generosa». É assim que a Granfer descreve 
a actual campanha dos frutos de caroço em termos de volu-
me, acrescentando que este foi um ano com alguns desafios 
ao nível dos calibres. A produzir pêssegos, nectarinas, amei-
xas e damascos, esta empresa da zona Oeste refere que, no 
entanto, a qualidade intrínseca do produto está boa. «A co-
loração está boa também, mas de facto tivemos esta questão 
dos calibres, devido ao tempo de floração ter ocorrido mais 
cedo e com a planta a produzir um maior número de frutos, 
tendo estes ficado mais pequenos», explica Daniel Ferreira, 
do departamento de Marketing da Granfer.
«A nossa grande mais-valia é o facto de continuamente estar-
mos a investir nos nossos pomares ao nível de novas varieda-
des - mais modernas e que vão crescentemente ao encontro 
das expectativas dos nossos clientes».  

Granizo e geada afectam culturas
Mário Rodrigues, da Frutalmente, que produz em cerca de 
120 hectares pêssegos, nectarinas, damascos e ameixas, la-
menta que a falta de calor não esteja a ajudar ao consumo e 
dá conta de que a produção sofreu alguns problemas com a 
queda de granizo e a ocorrência de geadas. 
Uma situação também vivida por outras empresas, como é o 
caso da Emergosol, que produz ameixa numa área de cerca 
de 60 hectares. Hugo Franco, sócio-gerente, diz que apesar 
do impacto não se poder considerar significativo, resultou em 
alguma quebra. «Caso contrário teríamos tido um ano exep-
cional, uma vez que quantitativamente conseguimos mais vo-
lume do que no ano passado. Os °Brix estão muito bons, es-
tão altos, e em termos de calibre diria que é médio/alto, com 

66

as primeiras variedades mais pequenas, o que é normal. A 
falta de calor das últimas semanas tem atrasado um pouco a 
campanha, vamos ver como corre a parte da comercialização. 
Também na Soma as condições climatéricas são apontadas 
como o único constrangimento da campanha dos frutos de 
caroço, neste caso devido a geada. «Atendendo ao facto de 
termos pomares relativamente novos, pode dizer-se que as 
quantidades estão boas. Mas nesta zona da Cova da Beira 
houve alguma geada a afectar as produções. Os calibres es-
tão um pouco menores e tem havido alguma dificuldade em 
vender essa fruta. O mês de Junho foi um pouco fresco para o 
que é habitual na região, e as variedades estão a sair um pou-
co antes, mas estamos a falar de três ou quatro dias», refe-

Exportações de frutos de caroço 2018  
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re António Tojal, responsável da Soma, empresa que produz 
nectarinas, pêssegos e paraguaios em cerca de 90 hectares.
Na Aapim – Associação de Agricultores para Produção Inte-
grada de Frutos de Montanha, em termos de volume, a cam-
panha está dentro dos valores normais, no entanto, também 
aqui, o clima teve as suas consequências. «Tivemos algumas 
quebras de produção por geada, que afectou essencialmente 
nectarinas e pêssegos», diz-nos o técnico de campo Francis-
co Vieira. Mas a maior dor de cabeça para estes produtores 
da Cova da Beira foram as doenças, ligadas a bacterioses, re-

sultado do Inverno anterior, com um período prolongado de 
chuvas durante a queda da folha, o que resultou em algumas 
mortalidades em alguns pomares ou destruição de ramos que 
tinham flores e que acabaram por abortar». Felizmente, estes 
problemas não afectaram muitos pomares. «A maioria pro-
duziu bem, com bons calibres e até Setembro vamos conti-
nuar a colher. Temos em produção pêssegos, nectarinas, um 
pouco de ameixa e tem havido muito damasco a entrar em 
produção e até já algum a produzir. Em qualidade, diria que 
a produção está boa, com destaque para os pêssegos que es-
tão com um °Brix excelente», conclui o engenheiro. 
Na Prosa, o início da campanha foi um pouco atribulado, por 
causa das condições climatéricas – chuvas e nebulosidade – 
que pararam o ponto de maturação dos frutos. «Em termos de 
quantidade estamos dentro daquilo que estimámos, mas em 
termos qualitativos, principalmente quanto aos parâmetros 
físicos e químicos, estamos um pouco aquém, com calibres e 
°Brix mais baixos. A heterogeneidade da fruta é elevada, com 
uma grande divergência entre os frutos», refere Filipe Abade, 
engenheiro agrícola da Soma, empresa que produz pêssegos, 
nectarinas e ameixa. «Temos cerca de 45 hectares de frutos 
de caroço, com um potencial de produção de cerca de 600 a 
700 toneladas. O facto de estarmos inseridos no Vale da Vila-
riça é uma mais-valia. As condições edafoclimáticas da região 
dão melhor sabor à fruta, não tanto em termos de doçura 
mas nas suas características organolépticas», enfatiza. 

Também deseja uma  
empresa de crescimento  
forte e saudável? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higienização de água potável, água de lavagem de frutas, verduras e outros tratamentos hortícolas. Desinfeta, 
protege e prolonga o período de venda de frutas e vegetais frescos. 

Agente oxidante para tratamento de água: 
•  Controlo da matéria orgânica que gera doenças na planta por fungos e bacterias 
•  TRATAMENTO OXIDANTE DA ÁGUA DE REGA: Elimina o biofilme por oxidação e descalcificação, evitando o 

crescimento de algas e lodo. Limpa os tubos de irrigação e evita o entupimento dos bicos. 
•  FERNECIMENTO DE OXIGÉNIO E ATIVAÇÃO DE PLANTAS: Ao reagir com microorganismos e matéria orgânica liberta 

grande quantidade de oxigénio na água de rega que chega à planta pela raiz eliminando os patógenos pela 
oxidação. 
 
Cumpre a Norma UNE-EN902: Substâncias para o tratamento de água potável: peróxido de hidrogênio I RGSEAA: 31.003112/A Certificado  
NSF: Produtos químicos para tratamento de água potável I Comunicado como O.M.D.F. segundo RD 951/201 
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