
frutas, legumes e flores | Junho 202172

IndústrIa de congelação
responde ao aumento da procura 

o modo de produção do pimento tem sofrido uma evolução 
positiva nos últimos anos devido à sua maior mecanização. 
Sendo uma cultura muito exigente em termos de mão-de-
-obra na altura da colheita, esta, ao ser feita de forma mecâ-
nica, tem permitido o aumento de rentabilidade. 
«Esta mecanização no pimento para indústria é um dos gran-
des factores de sucesso e de manutenção da cultura, mas de-
veremos empenhar-nos em manter ao máximo a qualidade 
deste produto, na sua cor e espessura, que são tão apreciadas, 
e ter atenção à escolha de novas variedades. Não podemos 
deixar que aconteça ao pimento o mesmo que aconteceu ao 

tomate quando esta cultura se mecanizou», alertou Rodrigo 
Vinagre, presidente do COTHN-CC, na sua intervenção duran-
te o balanço da campanha de 2020 dos horto-industriais. 

dardico já faz perto de 50% de colheita mecânica no pi-
mento
A importância da mecanização na colheita do pimento para 
indústria foi precisamente realçada no encontro por Luís Do-
mingos, director agrícola na Dardico, empresa especializada 
na congelação de vegetais. «Já ultrapassámos as 35 mil to-
neladas de produto final, o que quer dizer que em termos 

Em comparação a 2019, o retalho alimentar manteve-se sempre de portas abertas apesar de todas as restrições da
pandemia, registando em 2020 um crescimento de 8% nas vendas. A categoria que alcançou o maior aumento

foi a dos congelados e as empresas do sector modernizam-se para não largarem a carruagem da frente. 
Ana Gomes Oliveira
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de matéria-prima estejamos perto das 50 mil toneladas 
anuais. Fazemos desde o pimento, brócolos, couve-flor, 
ervilhas, beringelas, curgete, tomate, frutos vermelhos, 
butternut e cebola, sendo que 95% do que produzimos 
é para exportação», começa por contextualizar Luís Do-
mingos.
Entrando propriamente no balanço da campanha de 
2020 do pimento para a indústria de congelação, o mes-
mo responsável refere que a área de pimento para esse 
fim nas várias indústrias rondou os mil hectares, 11% a 
menos em relação a 2019 «por razões de mercado». As 
produções totais rondaram as 44 mil toneladas, envol-
vendo 275 produtores. «Tendo em conta estes dados, 
estamos a falar de áreas médias de 13,5 ha por produ-
tor, o que é muito díspar, uma vez que sabemos que há 
agricultores a produzir em 50 hectares». Em termos de distri-
buição geográfica, Portugal tem três centros de produção: o 
Ribatejo, com uma representação de 62%; Alentejo, com um 
peso de 18%; Mondego 3%; e outros, 17%.
Luís Domingos realçou que a realidade ribatejana é bastante 
diferente, precisamente por estar mais mecanizada. «A co-
lheita mecânica é uma tendência. Resistiu-se muito porque 
havia mão-de-obra com qualidade, capaz e especializada, 
mas neste momento, 40% da colheita de pimento para a 
indústria de congelação naquela região já e feita de forma 
mecânica. A indústria quer pimento de diferentes cores e o 

factor mão-de-obra representa mais de metade do sucesso 
da colheita. Actualmente, já se produz de forma bastante 
avançada, com recurso às melhores tecnologias». 
Na Dardico, nos 12,5 ha de pimento, perto de 50% já é colhi-
do mecanicamente. «Há uma evolução, tal como aconteceu 
com a indústria do tomate, até porque as máquinas são sensi-
velmente as mesmas, adaptadas a frutos maiores». 
Em 2020, a empresa introduziu novas variedades, que, além 
de terem boas características para a colheita mecânica, per-
mitiram bons escalonamentos. «Muito inspirados com o que 
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se faz no tomate, optámos por variedades de diferentes ci-
clos, permitindo a distribuição da colheita entre Agosto e Se-
tembro. A rentabilidade da cultura aumentou com a colheita 
mecânica, uma vez que é colheita única», concluiu o mesmo 
responsável.

as novas apostas da monliz 
Instalada em Alpiarça, a Monliz, que produz hortícolas ultra-
congelados, está em nova fase de modernização. Para se tor-
nar mais competitiva, investiu em painéis fotovoltaicos que 
ocuparão a cobertura da fábrica e que produzirão electricida-
de correspondente a 16,5% do consumo da empresa. 
Paralelamente, têm estado a apostar em novos produtos, 
como é exemplo a batata-doce. «É uma cultura que tem des-
pertado muito interesse para os produtores e que tem sido 
uma grande alavanca. A batata-doce consegue neste mo-
mento competir com as principais culturas, como o tomate 
ou o pimento e tem dado bons rendimentos para os agricul-
tores», explica Gustavo Gaudêncio, director agrícola da Mon-
liz. Comparativamente a outras fábricas do grupo espalhadas 
pelo Mundo, que são 23, Portugal oferece «excelentes condi-
ções em campo para uma produção de qualidade». Além dis-
so, acrescenta o mesmo responsável, conseguem ser «muito 
competitivos no mercado». Por falta de capacidade de pro-
cessamento em Alpiarça, a batata-doce nacional é trabalhada 

na fábrica do grupo em França, que, maioritariamente, a em-
bala aos palitos. «Há um projecto a longo prazo de uma ter-
ceira linha que nos poderá dar margem para processar mais 
produtos», avança Gustavo Gaudêncio.  
Para a Monliz, que contrata em média 60.000 toneladas de 
hortícolas por ano, o ano de 2020 foi instável mas não desas-
troso, apesar de alguma falta de produto. Recorde-se que a 
empresa opera com ervilha, cenoura, fava, curgete, brócolo, 
batata, tomate, pimento, batata-doce, abóbora e cebola.
A fava foi uma das culturas que surpreendeu pela positiva, 
tendo em conta as chuvas e as trovoadas que aconteceram 
até Março, tendo sido um dos melhores anos para esta cul-
tura. 
Houve necessidade de fazer mais tratamentos por causa de 
doenças em campo, nomeadamete míldio, e com janelas de 
oportunidade muito curtas, por causa das chuvas. «Mas mes-
mo assim conseguimos controlar, pensávamos que o ano ia 
ser mais problemático para a ervilha e para a fava». 
Faltou brócolo e pimento para as oportunidades de venda 
que a Monliz tinha e houve um ligeiro decréscimo de área na 
butternut para tentar gerir os overstocks.
«Tivemos uma campanha mais fraca no brócolo de Outono/
Inverno. Podíamos vender mais mas não tínhamos produto 
porque tivemos baixas de temperatura por muito tempo e 
geadas consecutivas em Janeiro que queimaram as cabeças 
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Têm sentido uma maior procura por alimentos mais sau-
dáveis, decorrentes das alterações nos hábitos de consu-
mo?
Sim, nos últimos anos, a tendência de procura por produtos 
naturais e saudáveis era já muito presente, mas a pandemia 
acentuou esta tendência. Ao dia de hoje, mais de 50% dos nossos 
projectos estão alinhados com a naturalidade, a sustentabilidade 
e o reforço do sistema imunitário.

Os preparados de fruta legumes e cereais continuam a ser os 
que têm mais peso no volume de negócios da empresa?
Sim, contudo, temos tido uma maior diversificação na aplicação 
dos mesmos, nomeadamente em gelados e alternativas aos lác-
teos. Em complemento, continuamos a apostar na diversificação 
da nossa actividade através da nossa unidade plant based, 
OATVITA e FruSenses ao nível dos aromas alimentares.

Como tem corrido a aposta nas bases vegetais?
A pandemia veio acelerar a tendência de maior consumo de bases 
vegetais e a nossa aposta é continuar a desenvolver produtos 
para atender a estas necessidades e a essa procura. E temos 
conseguido crescer face ao ano passado. 

Qual é, neste momento, a grande mais-valia da Frulact relati-
vamente a empresas concorrentes?

A Frulact tem conseguido afirmar-se nos diversos mercados 
onde actua como sendo um player dinâmico que suporta o 
crescimento dos seus clientes. A nossa aposta em inovação, que 
colocamos ao serviço dos nossos clientes, tem demonstrado 
ser a estratégia correcta. Com o suporte da Ardian, a Frulact 
continua a sua estratégia de crescimento, apoiando os nossos 
clientes nas mais diversas geografias onde estão presentes. 
Recentemente, comunicámos a aquisição do negócio de 
preparação de fruta da norte-americana IFF (International 
Flavors & Fragrances Group) que produz soluções de fruta, 
vegetais, ervas e carne para os mercados de alimentação, 
bebidas e alimentação para animais de estimação destinadas 
a pequenas e médias empresas e negócios regionais, 
particularmente na Europa Ocidental, países nórdicos e Norte 
de África. Esta aquisição permitirá ao Grupo Frulact alcançar 
novas geografias e diversificar o portefólio de ingredientes, 
melhorando a sua proposta de valor junto dos clientes. Ao 
adquirir as unidades produtivas e plataformas na Alemanha, 
Suíça e França, o grupo irá aumentar a sua presença produtiva 
global de cinco para sete países e reforçar a actividade 
em França, chegando, com os seus produtos, a mais de 40 
países. Esta aquisição surge poucos meses depois de termos 
reforçado a relevância no mercado norte-americano através da 
aquisição do portefólio de negócios da Sensient Technologies 
Corporation.

GrupO FrulACT ExpAndE nEGóCiO pArA O nOrTE E CEnTrO dA EurOpA
Entrevista a Paulo Leal, Chief Marketing Officer da Frulact

do brócolo e o que havia em campo não desenvolvia. No final 
faltou-nos brócolo», relata o técnico. 
Para este ano, existem boas perspectivas para a campanha 
de Primavera, bem como para as de Outono/Inverno, cujas 
plantações deverão arrancar em Agosto. «Apesar de os pro-
dutores virem de uma campanha má, esperamos ter a área 
que precisamos. Aliás, não podemos deixar de salientar a resi-
liência dos nossos produtores, que perante tantas adversida-
des nunca desistiram. Temo-nos mantido sempre a seu lado e 

temos feito esforços para conseguirmos alavancar os preços 
ao produtor. Os custos de produção aumentaram em qua-
se todas as culturas e vamos empenhar-nos para conseguir-
mos valorizá-los mais. A distribuição esmaga-nos. Os meses 
do início do ano foram desastrosos, especialmente naqueles 
produtos de grelhados, nas especialidades que vão para os 
restaurantes. Mas a retoma já se vai sentindo e acreditamos 
que vamos conseguir pagar mais aos produtores», conclui 
Gustavo Gaudêncio.  


