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Seis empresas com produção de frutos de caroço, abrangen-
do diferentes zonas do País, dão o seu testemunho sobre a 
campanha actual, marcada pelas condições climáticas adver-
sas e pelo cenário de menor produção na Europa. Para mui-
tos, a mão-de-obra é, cada vez mais, um problema. 

«Os frutos de caroço estão a ser uma boa aposta»
A Frutalmente, que produz e comercializa um amplo leque de 
frutícolas, com predomínio da uva de mesa, conta com seis as-
sociados a produzir prunóideas: ameixa, nectarinas, pêssego 
e paraguaio. Ao todo, a área destas culturas na organização 
de produtores (OP) ronda os 140 hectares – 40 ha de ameixa, 
40 ha de nectarinas, 30 ha de pêssego, 30 ha de paraguaio –, 
distribuída pelas regiões de Ribatejo, Oeste, Alentejo Central 
e Península de Setúbal, com variedades precoces. 

As condições climáticas condicionaram a produção de frutos de caroço em Portugal na campanha actual.
Nas operações culturais, sobretudo a colheita, é a mão-de-obra que dá dores de cabeça.

Carlos Afonso

apOSta creScente
naS prunóideaS

De um ano para o outro, a área total de prunóideas da OP re-
gistou mais 10 ha de paraguaios. Segundo Mário Rodrigues, 
director executivo da Frutalmente, «os frutos de caroço es-
tão a ser uma boa aposta e estão a ser importantes, porque 
já começam a representar 40% do nosso volume de quilos e 
de negócio». Da parte da OP, existe abertura para aumentar 
áreas e volumes ou até introduzir novas variedades, «desde 
que tenhamos produtores com projectos com alguma dimen-
são e com algum interesse geográfico». 
A colheita de prunóideas nos associados da Frutalmente teve 
início a 10 de Maio e, na maioria das culturas, deverá durar 
até à primeira quinzena de Agosto, sendo a ameixa a única 
a prolongar-se para lá dessa data. De acordo com o director 
executivo da OP, «a qualidade é boa» e estimam colher entre 
1.800 toneladas a 1.850 toneladas destes frutos, uma redu-
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ção face a 2020, ano em que colheram cerca de 2.000 tonela-
das de prunóideas. 
Mário Rodrigues aponta as condições climáticas na altura da 
floração – chuva, falta de frio, algum granizo, conforme a 
cultura – como a principal causa de alguma queda na produ-
ção, mas refere que o volume inferior em algumas culturas 
relativamente ao ano anterior deverá ser compensado por 
incrementos noutras, pelo que, no conjunto de todas as va-
riedades, esperam atingir um volume similar. O granizo não 
é o principal problema climático nas zonas onde se localizam 
as áreas de prunóideas da Frutalmente, mas alguns produ-
tores das zonas mais afectadas já estão a investir em redes 
antigranizo. 
O ano chuvoso, «com muita humidade», tem levado a algu-
ma redução no ºBrix da fruta. O director executivo da Fru-
talmente fala numa campanha com calibres «normais», mas 
comenta que têm tido «uma percentagem um pouco maior 
de frutos com calibres mais pequenos» – o que talvez se possa 
explicar com as notícias de que «ia haver falta de fruta de ca-
roço», por causa dos problemas nos grandes países produto-
res da Europa, levando os produtores a não fazer as mondas 
ou a fazer menos, para garantir disponibilidade de produto. 
Na vertente da mão-de-obra, não se assinalam problemas 
«até ao momento». «Ainda vamos conseguindo ter mão-de-
-obra. Já temos de recorrer a muita mão-de-obra estrangei-
ra... sediada em Portugal, mas mão-de-obra estrangeira. É 

um dos males da agricultura, não termos mão-de-obra nacio-
nal para fazer face a estas campanhas», diz Mário Rodrigues. 
A nível fitossanitário, a campanha está a ser «normal». Tam-
bém «normal» é o escoamento, feito sobretudo para a gran-
de distribuição nacional, com o director executivo da Frutal-
mente a mencionar «um pouco mais de estabilidade no preço 
praticado» a nível nacional, reflexo do decréscimo de produ-
ção de frutos de caroço que se verifica na Europa. 
Mário Rodrigues realça ainda o incremento do consumo. «As 
pessoas consomem mais em casa, compram mais para casa. 
Têm outro tipo de hábitos, que não tinham antes da pande-
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mia, se calhar mais saudáveis. Até consomem mais fruta, tal-
vez, ou têm mais essa preocupação. Visivelmente, tem havido 
um aumento do consumo de fruta durante a pandemia. Pelo 
menos é aquilo que estamos a sentir.» 

«Os preços deveriam estar muito melhores»
A Frutifreixo conta com cerca de 40 ha de pêssego e necta-
rinas no concelho de Vila Flor, distrito de Bragança, e 5 ha 
de cereja. Os sócios detêm mais duas empresas, a Quinta das 
Tabainhas e Carla Freixo, pelo que, no conjunto, gerem cerca 
de 90 ha das três culturas, sendo a cereja a que tem menor 
área [ver pg. 72]. 
A colheita de pêssego teve início a 20 de Maio e a de necta-
rinas na segunda semana de Junho, devendo continuar até 
meados ou final de Setembro. Gil Manuel Freixo, sócio ge-
rente, sublinha o impacto da geada na floração. O granizo 
em Junho fez cair muito pêssego ao chão, mas não causou 
estragos significativos. Na campanha anterior, pelo contrário, 
contabilizaram três ocorrências de granizo, que estragou a 
fruta: «no pêssego, limpou tudo». 
O responsável da Frutifreixo reconhece que a solução será 
cobrir as árvores, mas considera que as coberturas são «ca-
ríssimas» e que «a medida que o Governo abriu também 
pouco ou quase nada vem ajudar». «Se temos um orçamento 
de 30.000 euros para tapar um hectare e eles só querem dar 
ajudas para 18.000 euros, isso não faz sentido. Se gastamos 
30.000 euros num hectare, então têm de dar ajuda para esses 
30.000 euros e não para os 18.» 

Gil Manuel Freixo refere a qualidade de pêssegos e nectarinas 
como «muito boa». Ao nível fitossanitário, não há problemas 
a assinalar. 
Contudo, há problemas no que diz respeito à mão-de-obra, 
que não têm que ver com a pandemia: são «um mal geral». 
«É muito complicado. Os portugueses, se calhar, não querem 
trabalhar. Ou então o Governo paga para estarem em casa. E 
daqui a nada estão a fazer o mesmo aos estrangeiros, a pagar 
para estarem em casa também. Estamos com esse vício. É o 
País que temos. E está a ser muito, muito complicado arranjar 
mão-de-obra.» 
A fruta é escoada sobretudo para as grandes superfícies. A 
propósito do escoamento, o sócio gerente da Futifreixo de-
fende que «os preços deveriam estar muito melhores, uma 
vez que tudo tem aumentado: o gasóleo tem aumentado, o 
salário mínimo aumentou e os preços pouco melhor estão». 
O aumento de área é uma possibilidade, mas isso dependerá 
do quadro de apoios existente. «Começámos do nada, por 
isso estamos sempre a aumentar. Mas o quadro comunitário 
que houve foi um caos, foi muito fraco. Vamos ver o que vem 
a seguir.» 

«depreciação qualitativa»
A Sociedade Agrícola Quinta de Lamaçais escoa a fruta de 25 
sócios produtores, com cerca de 45 ha de maçã e pêra e 110 
ha de prunóideas, dos quais 95% de pêssego. Esta área está 
situada na região da Cova da Beira, nos concelhos de Fundão, 
Covilhã, Belmonte, Guarda e Sabugal. 
Este ano, o clima constituiu o principal problema. «Continua a 
verificar-se uma grande quebra devido a problemas de grani-
zo», explica Paulo Parente, técnico da organização de produ-
tores (OP), que recorda que já em 2020 foram «muito afecta-
dos pelo granizo». Ainda assim, em 2021 «houve produtores 
que foram menos afectados do que no ano passado». 
O granizo que se abateu sobre a região na terceira semana de 
Junho afectou 90% dos associados da OP, deixando a maioria 
da fruta tocada, o que augura problemas para o escoamento. 
«Vai prejudicar bastante. Especialmente nas variedades que 
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já se encontram em colheita. Nas que estão mais atrasadas, 
as variedades mais tardias, provavelmente ainda vai cicatrizar 
e vão passar um bocado as marcas que a fruta tem agora do 
granizo. Mas tudo vai depender das condições climáticas que 
se observarem a partir de agora. Se o tempo for seco, pro-
vavelmente as coisas vão evoluir de uma maneira favorável. 
Se o clima for mais húmido, poderá prejudicar um bocado a 
qualidade da fruta, em termos da recuperação do impacto do 
granizo», afirma Paulo Parente. 
Na OP, nenhum produtor tinha instalado redes antigranizo. 
«Ainda não se estava a pôr essa hipótese. Mas em termos de 
futuro vai ter de se pôr, porque senão depois começa a com-
plicar a produção e vai-se complicar tudo na organização.» 
O técnico da OP indica «um ano muito bom» ao nível da qua-
lidade da fruta, com bons calibres e bons ºBrix. Se o sabor 
«continua na mesma», têm agora de lidar com a «depreciação 
qualitativa», devido ao mau aspecto da epiderme da fruta. As 
condições climáticas também tiveram consequência ao nível 
fitossanitário: o excesso de humidade levou a «uma grande 
incidência de bacteriose» nos pessegueiros, com mortalidade 
de pernadas e de árvores inteiras em alguns pomares. 
Para alguns dos sócios, a mão-de-obra constitui já um pro-
blema. «Os mais pequenos conseguem resolver. Como gran-
de parte deles são pequenos, ainda têm conseguido arranjar 
mão-de-obra na zona. Quanto aos maiores, já começa a ser 
um bocadinho problemático arranjar pessoal para a colheita. 
Já começa a haver necessidade de recorrer a empresas de tra-
balho temporário.» 
Com o início da colheita mais para o fim de Junho, ainda é 
precoce falar do escoamento, mas Paulo Parente destaca que 

«tudo aponta que poderia ser um ano de muita procura» e 
que em 2020 já se registou uma grande procura de produtos 
nacionais. «Temos esperança de que se mantenha o que se 
começou a verificar o ano passado: o próprio consumidor dar 
preferência ao produto nacional. Houve uma grande procura 
de produtos nacionais, tanto nas frutas de caroço como nas 
frutas de pevide – maçã, pêra.» 
Outra expectativa é de que se registe também «um ligeiro 
aumento» no preço. «Com todos os factores de produção a 
aumentarem todos os dias, se não houver uma perspectiva de 
melhor preço em comparação com o ano passado, começa-
mos a ter quebras de rendimento dos produtores», comenta 
o técnico. A fruta dos produtores associados da Sociedade 
Agrícola Quinta de Lamaçais é escoada maioritariamente 
para a grande distribuição, sendo a restante canalizada so-
bretudo para pequenos retalhistas locais. 
Os produtores têm apostado em variedades de época e tar-
dias, para começar a colher em Julho e fechar a campanha 
em meados de Setembro. «Há zonas no País que produzem as 
variedades temporãs melhor do que nós. Aliás, têm melhores 
condições para as produzir do que nós aqui», salienta Paulo 
Parente. 
Muito com base nas indicações dos clientes da OP, os produ-
tores têm investido numa «grande reconversão de varieda-
des» nos pomares de pêssego, com instalação de variedades 
novas, do tipo sub-ácidas, com mais grau ºBrix e menos aci-
dez. Paulo Parente declara que pretendem aumentar a área, 
embora não significativamente. 
Preferencialmente, querem «incentivar» jovens agricultores a 
aderir à organização. Se, em tempos, a tendência dos jovens 

agricultores era para os pequenos frutos, agora acre-
dita-se que possam enveredar mais pelas prunóideas, 
numa zona em que a área de cereja está a aumentar, 
bem como a de pêssego – embora não tanto quan-
to na cereja –, e em que a área de maçã e de pêra 
está estabilizada e com «tendência para diminuir», 
por via da conversão de áreas de pomóideas para 
prunóideas – pêssego vermelho com polpa amarela, 
nectarina de polpa amarela e pêssego amarelo, ou 
pavia, «que está a ser muito procurado pela indús-
tria, especialmente pela indústria de sumos». 

«O mercado está deprimido 
devido à falta de calor»
A Granfer produz um leque alargado de culturas, 
entre eles pêssego, paraguaio, nectarinas, ameixa, 
abrunhos e damasco, em três zonas do País – Oes-
te, Alto Alentejo e Cova da Beira –, com varieda-
des precoces e tardias, dependendo da localização 
geográfica de cada centro de produção. A empresa 
começou a colher prunóideas em Maio e, com as va-
riedades mais tardias, deverá manter a colheita até 
Setembro. 
«Apesar de as condições de campo e de mercado 
serem adversas, registamos um ligeiro crescimento 
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tanto na produtividade no campo como no volume de ven-
das», refere Daniel Ferreira, da Granfer, indicando um cená-
rio de «preços baixos». «O mercado está deprimido devido 
à falta de calor. No entanto, a previsão é de uma melhoria 
nas próximas semanas, com o aumento das temperaturas e a 
redução dos volumes vindos do Sul da Europa.» 
Daniel Ferreira realça «o facto de as médias de ºBrix dos pês-
segos e nectarinas estarem um pouco abaixo das médias do 
ano passado, dado o estado de tempo que se tem feito sen-
tir», nomeadamente a chuva, enquanto que as produções de 
ameixa, pelo contrário, «têm evidenciado melhores médias 
este ano». Também se verifica «maior percentagem de racha-
mento de frutos» por causa das chuvas e «maior percenta-
gem de defeitos epidérmicos devido ao granizo». A Granfer 
planeia implementar redes antigranizo «em algumas áreas, 
onde existe um histórico mais relevante». 
Ao nível fitossanitário, é de notar a incidência de Fosicoccum 
em algumas variedades de pêssego e de nectarina. Para Da-
niel Ferreira, a mão-de-obra «é um problema estrutural de 
todo o sector agrícola, não só da Granfer ou da fruta de caro-
ço», acrescentando: «Trabalhamos com parceiros competen-
tes a esse nível, que nos têm ajudado a diminuir a pressão 
sentida». 
Por fim, Daniel Ferreira lembra que têm «investimentos em 
curso em vias de aumentar a área disponível». «Temos uma 
política de constante investimento e isso passará também, 

claro, pelo investimento em maior área e inovação varietal.» 

«ano de pouca fruta»
A Sunfruit, unidade de produção própria de fruta do grupo 
Luís Vicente, conta com uma área de produção de 200 ha na 
Herdade de Penique, situada em Ferreira do Alentejo. Aqui 
produz-se pêra Rocha e prunóideas: cerca de 110 ha de pêsse-
gos, ameixas e nectarinas. 
A colheita começa em meados de Maio e prolonga-se até 
ao início de Setembro, com ameixas e nectarinas. A meio da 
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campanha, António Baptista, director técnico e de produção 
da Luís Vicente, traça o retrato de um «ano de pouca fruta», 
com um volume menor do que se esperava: «As dificuldades 
climáticas que tivemos na altura da floração, nomeadamente 
primeiro geada e depois granizo, levaram a que tivessemos 
dificuldades de vingamento e, como tal, produções baixas». 
A fruta apresenta qualidade organoléptica e bom calibre. Ao 
nível fitossanitário, foi um ano «normal», com as condições 
climáticas mais húmidas a obrigar a mais tratamentos para 
crivado e para moniliose. 
Em Ferreira do Alentejo, os episódios de granizo são «pon-
tuais», mas António Baptista assinala os problemas que a 
sua ocorrência podem causar. «Em prunóideas, qualquer 
pedra de granizo provoca uma depreciação muito grande, 
principalmente em nectarinas e em ameixas, porque auto-
maticamente fica ali a cicatriz da pedra do granizo e é irre-
cuperável. Não disfarça com o passar do tempo. No pêssego, 
que tem pêlo, suaviza um bocado o toque e não é tão grave. 
Mas em nectarinas e em ameixa, uma pedra de granizo é de-
preciação total. Ninguém compra nectarinas e ameixas com 
toques de granizo.» Isto faz sobressair outra «limitação» das 
prunóideas, que é o facto de os canais de indústria serem 
«muito escassos». 
Dos cerca de 110 ha de prunóideas da Herdade de Penique, 
50 têm dois anos, consistindo em «variedades com royalties, 
variedades certificadas, algumas delas até pertencentes a clu-
bes», que estão em início de produção, indica António Bap-
tista. A área de prunóideas na propriedade tem registado um 
ligeiro crescimento: «temos estado a diminuir em pêra e a 
crescer em prunóideas». 
De acordo com o director técnico e de produção da Luís Vi-
cente, a escassez de mão-de-obra não é, para já, problema, 
mas o seu custo sim. «Temos conseguido ter mão-de-obra. 
O problema que se põe é: a que custo? A mão-de-obra tem 
estado a subir e, na nossa actividade, tem um peso financeiro 
muito grande. Aliás, é por isso que, neste momento, os gran-
des investimentos são feitos noutras culturas que não em fru-
ticultura. A fruticultura tem custos enormes de mão-de-obra 

e não é fácil arranjar sempre as pessoas necessárias para fazer 
as operações culturais. Há uma série delas que exigem bastan-
te mão-de-obra. Temos arranjado pessoas, sim, mas começa a 
ser cada vez mais difícil.» 

Mão-de-obra para a colheita 
é «o problema mais gritante»
Os cerca de 20 sócios produtores da Cerfundão dedicam-se a 
várias culturas, numa área total de 500 ha. Aqui, sobressaem 
as prunóideas, com um total de 300 ha de cerejeiras, 150 ha 
de pessegueiros e 20 ha de nectarinas, bem como alguma 
área de ameixa. Sem contar com a cereja, os frutos de caroço 
representam actualmente cerca de 25% da facturação anual 
desta organização de produtores. 
A campanha de pêssego teve início na terceira semana de Ju-
nho e prevê-se que dure até à última semana de Setembro. 
Segundo Luís Pinto, director comercial da Cerfundão, regis-
tam «produções globais superiores ao ano passado» e estra-
gos causados pelas condições climáticas. 
Ao nível fitossanitário, «a maior exigência tem sido no contro-
lo de determinadas doenças fúngicas e bacterianas que têm 
sido potenciadas com as condições meteorológicas verifica-
das neste campanha, nomeadamente a excessiva humidade 
no período invernal e primaveril, que tem permitido o desen-
volvimento assinalável do cancro bacteriano e da moniliose», 
acrescenta Luís Pinto. Contudo, nesta campanha, «o proble-
ma mais gritante tem sido a falta de disponibilidade de mão-
de-obra sazonal para o período da colheita». 
Luís Pinto destaca ainda que «os produtores da Cerfundão 
estão constantemente a investir em novas técnicas culturais 
e em inovação varietal» e que, dos 500 ha que perfazem a 
totalidade da área dos sócios da OP, «cerca de 30% são áreas 
novas de plantação, que irão entrar em produção nos pró-
ximos dois, três anos». «De momento, a estratégia a médio 
prazo é consolidar as áreas de cereja, pêssego e nectarina. 
Consideramos que as nossas condições edáficas e climáticas 
são propícias para o desenvolvimento destas espécies e para 
a produção de fruta de elevada qualidade.»  


