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É urgente reverter
descapitalização da fileira   

Desde 2016 que se tem verificado uma redução constante de produtores de tomate de indústria, impactando depois nos
volumes das colheitas. Apesar da excelente qualidade do produto nacional, os custos de produção são elevados e com

retornos muito reduzidos. O sector primário defende regras para uma melhor distribuição de valor ao longo da
cadeia, num ano em que a pandemia ditou as tendências de consumo no horto-industriais. O pimento sofreu

com o fecho do canal Horeca e a ervilha e o brócolo cresceram com os consumidores a comerem em casa. 
Ana Gomes Oliveira
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na campanha de 2020, Portugal produziu 1.280.037 tonela-
das de tomate de indústria, numa área de 14.162 hectares, 
num ano agrícola que se considerou difícil, com baixa produ-
ção, aliada à dificuldade no escalonamento das entregas do 
produto. Mas, independentemente das condições climáticas 
mais ou menos favoráveis de cada ano, a fileira enfrenta inú-
meros desafios e dificuldades, que não vêm de agora, e que 
têm levado a uma descapitalização dos produtores. 
Como deu conta Gonçalo Escudeiro, da Federação Nacio-
nal das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas 
(FNOP), no balanço da campanha de 2020 dos horto-indus-
trias promovido pelo COTHN-CC, desde 2016 que se tem as-
sistido a uma redução constante de agricultores a produzir 
tomate de indústria. Eram perto de 500, em 2020 foram 325. 
O número de Organizações de Produtores também tem vindo 
a diminuir, estando agora nas 13, quando em 2008 Portugal 
tinha 28 e em 2001 cerca de 47 OP’s. E este é o primeiro desa-
fio que Gonçalo Escudeiro lança para a fileira: «Como é que 
vamos reverter esta tendência?» 
O que tem acontecido, segundo explica, é que os custos de 
produção têm sido cada vez mais elevados e o retorno muito 
reduzido. «Não sendo uma actividade rentável, os produto-
res acabam por abandonar esta cultura ou diminuir a área 
substancialmente». 
Em termos de área, Gonçalo Escudeiro frisa que ao longo dos 
últimos anos se têm sentido os ciclos de mercado. «Temos três 
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fases: uma até 2013; depois uma aposta muito grande entre 
2014 e 2017, onde a área chegou aos 19 mil hectares, que 
coincidiu também com uma aposta mundial e que veio a ter 
consequências na valorização do produto; e uma terceira de 
2018 até 2020, com uma redução muito significativa, na or-
dem dos 5.000 hectares, face a 2017. Claro que as reduções 
impactam nas produções, às vezes atenuada, como foi o caso 
de 2019, com uma produção extraordinária face às médias 
habituais, o que levou a mais volumes face às estimativas», 
explicou. Quanto às produtividades por hectare, tem-se con-
seguido alguma estabilização, com a campanha de 2020 a re-
gistar uma média de 90,39 t/ha.  
«Foi uma campanha difícil, com baixa produção, aliada à di-
ficuldade no escalonamento das entregas. E referindo-me 
à Torriba, que também represento, diria que foi uma cam-
panha muito irregular na sequência de entregas o que criou 
acréscimos de custos, além dos que já tivemos mais elevados 
em 2020 por causa de todas as restrições. O campo não deu 
a resposta pretendida em termos de amadurecimento e volu-
mes para a retirada de produto. Portanto, foi um ano bastan-
te atípico, em que tivemos semanas em que não se instalou 
praticamente nada, quando o nosso objectivo é instalar na 
ordem dos 10 a 12%. É óbvio que isso cria consequências difí-
ceis de gerir», explicou Gonçalo Escudeiro.  
E apesar de a qualidade do tomate se ter revelado boa, o que 
ajudou a alguma valorização do produto, a mesma não foi 
suficiente para equilibrar a balança. «Mesmo assim não con-
seguimos fazer face aos custos de produção e isso criou-nos 
uma situação de grande desmobilização, de grande desagra-
do por parte dos produtores, porque é uma cultura que obri-
ga a um investimento elevado. Ao longo dos últimos seis anos 
o tomate de indústria tem tido retornos muito reduzidos. E 
aqui temos de acreditar e ter esperança de conseguirmos in-
verter estes últimos números porque se for esta a tendência 
vai ser difícil ter produto para alimentar as oito indústrias de 
transformação», alerta o director executivo da Torriba. 

exportações com bons resultados
A produção portuguesa, acrescentou, depende completa-
mente de outros mercados internacionais, uma vez que ex-
portamos a quase totalidade da produção de tomate trans-
formado, com lugar de destaque para os mercados da União 
Europeia e Japão. Em 2019, Portugal exportou cerca de 71% 
de tomate de indústra para a UE e 29% para países terceiros, 
num total de 200 milhões de euros em valor. 
Numa comparação entre Janeiro e Outubro de 2019 e 2020, 
verifica-se um crescimento de mais 15% de exportações em 
valor de tomate de indústria, correspondendo a um aumento 
de volume de 9%, com uma valorização de produto de cerca 
de 5,5%. Em 2020, estivemos vários meses acima dos 20 mi-
lhões de euros em exportações, «situação que já não aconte-
cia há algum tempo». «A nossa expectativa é que possa haver 

TOmATe De inDúsTriA      

Pontos fortes:
• Qualidade do produto nacional
• Bom clima e bons solos 
• Conhecimento técnico dos produtores e proximidade 

destes à indústria 
• Criação de emprego
• Produção organizada 

Pontos fracos:
• Custos de produção
• Envelhecimento do tecido produtivo
• Descapitalização da produção
• Restrições de agroquímicos
• Distância de Portugal aos principais mercados
• Baixo consumo interno
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Tomate de indústria 2020
• 325 produtores
• 13 Organizações de Produtores• 14.162 hectares
• 1.280.037 toneladas
• 90,39 ton/ha
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um acréscimo de volume de negócio na ordem dos 12 e 15%. 
Há alguns anos que não sentíamos o mercado carente de pro-
dução».
Na esfera da internacionalização, Rodrigo Vinagre, presiden-
te do COTHN, defende a criação de uma marca europeia de 
tomate de indústria. «O COTHN tem capacidade para desen-
volver este tipo de projecto e penso que seria essencial publi-
citar as nossas melhores características. É difícil termos uma 
identidade nacional, mas podemos ter identidade europeia». 

Má distribuição de valores ao longo da cadeia 
A descapitalização da fileira é também referida por Domin-
gos dos Santos, presidente do conselho de administração da 
FNOP. «Há uma injusta repartição de valor entre o que vai 
para a produção, o que fica na indústria e o que fica no reta-
lho e a fileira está a ficar descapitalizada». Para o mesmo res-

ponsável a solução passa por legislação, «como já existe em 
Espanha», que proibe a venda abaixo do custo de produção. 
«Tem de haver mais regras à grande distribuição e estimular o 
aparecimento de mais Organizações de Produtores». 
Além disso, Domingos dos Santos refere que a fileira dos hor-
to-industriais está muito apreensiva com as metas europeias 
referentes à retirada de substâncias activas para combate 
de pragas e doenças. «Andamos a brincar com coisas muito 
sérias. A Europa não está preocupada com a sua produção 
agrícola. Não lhe interessa se os agricultores vão ou não so-
breviver. Não vão existir condições para se produzir na Eu-
ropa, nem agronómicas nem competitivas. Não houve uma 
base científica para a retirada de produtos fitossanitários e 
estamos mesmo muito preocupados com isso, não só nos 
horto-industriais, mas também nos frescos. Não queremos 
ter produtos que sejam prejudiciais à saúde, mas isso tem 
de ser demonstrado e a ser, tem de haver alternativas. Caso 
contrário, não tenho dúvidas de que vão desaparecer muitas 
culturas em Portugal.»
Sobre esta questão, António Mexia, professor do Instituto 
Superior de Agronomia, alerta que para mantermos os mes-
mos níveis de qualidade e eficiência de tratamentos temos de 
«aprender a usar menos e melhor, com maior oportunidade», 
mas que são precisas mudanças de comportamento. «Esque-
cemo-nos muitas vezes dos solos. Não os incorporámos com a 
importância que estes têm. Os inimigos do final da época de-
vem ser pensados também no início da cultura. Os tratamen-
tos têm de ser ajustados e penso que muito do que sabemos 
não está a ser aplicado».
Na vertente do consumo, a pandemia teve em 2020 um im-
pacto muito forte, nomeadamente na quebra acentuada do 
pimento congelado, em sequência do fecho do canal Horeca. 
Por outro lado, registaram-se aumentos de consumo de ervi-
lha e brócolos.  


