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Nos três últimos anos, as exportações portuguesas de pês-
sego, nectarina, damasco, ameixa e abrunho diminuíram em 
volume e em valor, mas 2020 foi a pior campanha. Em valor, 
a Polónia foi o grande destino para os pêssegos, nectarinas e 
damascos enviados de Portugal, seguida de Espanha, Reino 
Unido e Alemanha. Ao nível do volume, nas tipologias pês-
segos, nectarinas e damascos, a Polónia lidera praticamente 
sempre, com grande distância dos outros destinos – a que 
não será alheio o facto de aí existir a cadeia de supermer-
cados Biedronka, do grupo português Jerónimo Martins –, 

Nos três últimos anos, as exportações portuguesas de pêssego, nectarina, damasco,
ameixa e abrunho baixaram em volume e em valor, sobretudo em 2020.
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Queda Nas exportações

surgindo, além dos destinos já referidos, países como Hungria 
(muitas vezes com volumes muito próximos dos da Polónia), 
Áustria, Angola e Cabo Verde. 
Em termos de valor, o Reino Unido liderou os destinos das ex-
portações de ameixas e abrunhos – foi responsável por cerca 
de um terço das exportações –, seguindo-se Espanha e Fran-
ça. Em volume, além dos países já referidos, são de assinalar 
os números de Polónia, Cabo Verde e Brasil. 
Ainda que, entre 2018 e 2020, se registe uma tendência de 
descida no volume das importações, Portugal permanece um 
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grande importador de fruta de caroço. Apesar de o País ter 
reduzido as importações em volume nos três últimos anos e 
em valor em 2018 e 2019, o valor das importações subiu con-
sideravelmente em 2020, para o valor mais alto dos últimos 
três anos. 
Em valor, Espanha foi a principal origem das importações, 
praticamente monopolista no pêssego, nectarina, ameixa, 
abrunho e damasco. Seguem-se, a grande distância, Alema-
nha e Itália no damasco, Estónia e Chile no pêssego e nectari-
na e Chile e Alemanha na ameixa e abrunhos. 
Refira-se ainda que 2021 é um ano em que os dados apontam 
para uma nova queda de produção nos principais países pro-

2019

CresCimeNto NA exportAção de CerejA       

Apesar de este grande plano se focar nos outros frutos 

de caroço, a cereja tem vindo a registar um incremento 

significativo nas exportações – como o gráfico ilustra. O 

top 10 de destinos em valor no ano de 2020 é composto, 

em ordem decrescente, por Espanha (com 1.033.120 eu-

ros), Itália, Bélgica, Luxemburgo, Cabo Verde, França, 

Reino Unido, Angola, Holanda e Suíça. Em volume, no top 

5 de 2020 figuram Espanha (com 675,2 toneladas), Itália, 

Bélgica, França e Luxemburgo. Também se registou, 

em 2020, um incremento nas importações portuguesas 

deste fruto, em volume e em valor, com hegemonia para 

a origem Espanha. 
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dutores de prunóideas na Europa, depois de 2020 já ter sido 
marcado por uma descida nos volumes colhidos. Resta pois 
aguardar para ver que impacto esta situação internacional 
bem como a evolução da campanha em Portugal vão ter no 
mercado nacional e nas exportações e importações do País. 

redução de área e produção
No boletim “Previsões Agrícolas relativo a Maio de 2021", 
publicado a 21 de Junho, o Instituto Nacional de Estatística 
(INE), afirma que, na actual campanha, para o pêssego, «com 
as condições meteorológicas favoráveis ao desenvolvimento 
dos frutos, estima-se um aumento de 15% na produtividade, 
para as 9,85 toneladas por hectare, rendimento unitário pró-
ximo da média do último quinquénio». O mesmo documento 
refere «boas perspectivas para os produtores de cereja», com 
um atraso de cerca de duas semanas no início da campanha 
– muito devido à maturação mais tardia das variedades pre-
coces e à «falta de qualidade comercial da primeira produção 
destas variedades, muito afectada pela precipitação dos úl-
timos dias de Abril e primeiros de Maio» – mas, «tendo em 
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2017 (6.245 hectares) para 2018 (6.103 ha). Registou-se uma 
ligeira tendência de descida no pêssego (para 3.739 ha), de 
subida na ameixa (para 1.804 ha) e de estabilização no da-
masco (para 560 ha). 
No pêssego, a região com mais área era a Beira Interior (1.853 
ha, a subir), seguida de longe por Ribatejo e Oeste (618 ha) 
e por Alentejo (415 ha), ambas em decréscimo. Na ameixa, 
Ribatejo e Oeste era a principal região (757 ha, a estabilizar), 
seguida por Alentejo (513 ha, a subir) e Entre Douro e Minho 
(121 ha, a estabilizar). No damasco, o Ribatejo e Oeste (210 
ha, a subir) surge em primeiro, com o Alentejo muito próximo 
(199 ha) e depois o Algarve (82 ha), ambas a estabilizar. 
No que diz respeito à produção, o cenário também é de que-
da: de 76.005 toneladas (t) em 2017 para 63.588 t em 2018, 
com incremento ligeiro no pêssego (para 42.612 t) e diminui-
ção acentuada na ameixa (para 17.479 t) e no damasco (para 
3.507 t). No pêssego, a Beira Interior (24.356 t a subir) lidera 
a produção, seguindo-se Ribatejo e Oeste (6.075 t) e Alen-
tejo (5.729 t), ambas em descida. Na ameixa, lidera Ribatejo 
e Oeste (9.747 t), seguida de Alentejo (4.214 t), ambas em 
redução, e, na terceira posição, o Algarve (1.370 t, a estabili-
zar). No damasco, lidera Ribatejo e Oeste (1.174 t, a baixar), 
seguindo-se Algarve (1.072 t, a estabilizar) e Alentejo (1.039 
t, a descer).  
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consideração que a principal fatia de produção provém das 
variedades de estação, que têm amadurecido em condições 
favoráveis, com previsão de «um significativo aumento de 
produtividade face à campanha anterior (+200%), que, recor-
de-se, registou a quarta pior produção das últimas três déca-
das». 
Sem dados disponíveis quanto à área e à produção de 2019 e 
2020 – o INE apenas indica para 2019, no total do País, exac-
tamente os mesmos números que em 2018, mas sem dados 
por região –, resta-nos focar a atenção nos dois anos anterio-
res, para as culturas de pêssego, ameixa e damasco. Quanto 
à área, houve uma redução no total destas três culturas de 


