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Itália, Grécia, Espanha e França, os quatro principais países 
produtores de prunóideas na Europa, prevêem colher um to-
tal de 2.764.323 toneladas (t) de pêssegos, nectarinas, pavias 
e alperces na campanha de 2021. Este volume é inferior às 
3.393.089 t registadas em 2020, que já tinha sido um ano de 
decréscimo na produção. 
A redução é generalizada, fazendo-se sentir em todos os 
países, em todas as zonas de produção e em todos os tipos 
de fruta de caroço, segundo os dados divulgados na edição 
de 2021 da conferência anual europeia dedicada às prunói-
deas, a Europêch, em 25 de Maio último. A entidade realça 
que 2020 já tinha sido «um ano assinalável pelo seu défice 
de produção», que a campanha de 2021 se anuncia como «a 
colheita mais fraca dos últimos 30 anos à escala europeia» 
e que 2020 e 2021 constituem as duas colheitas mais baixas 
das últimas décadas. São menos 628.766 t de diferença para 
o ano anterior, com especial incidência nas pavias (-203.942 t) 

Na campanha de 2021, espera-se uma queda generalizada de produção
nos principais países produtores de prunóideas na Europa.
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e nos pêssegos (-198.649 t, juntando redondos e achatados). 
No conjunto de pêssegos e nectarinas, a diminuição é de 15% 
face ao ano anterior (-36% em relação à média 2015/2019), 
nas pavias a descida é de 27% (-28% da média 2015/2019) e 
nos alperces a descida é de 20% (-40% relativamente à média 
2015/2019). Tal como em 2020, o principal problema da cam-
panha actual residiu nas condições climáticas, sobretudo frio 
intenso e geada. 
A propósito da quebra na produção em dois anos consecuti-
vos, a Europêch considera que, a nível geral, importa ponde-
rar se se trata de efeito das alterações climáticas ou apenas de 
uma coincidência. Para a entidade, a situação também suscita 
questões ao nível de cada produtor, como implementar meios 
de protecção das culturas ou mudar de espécie, entre outras. 

Espanha – 1.305.529 t
Em 2021, a queda na produção em Espanha, o maior produ-
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tor europeu, deverá ser, ainda assim, “ligeira”, com 1.305.529 
t (1.398.680 t em 2020). Espera-se colher -7% de pêssegos e 
nectarinas, -3% de pavias e -15% de alperces do que em 2021. 

Itália – 876.951 t
Itália, o segundo principal produtor europeu, prevê colher 
876.951 t (962.978 t em 2020). Estima-se uma colheita de -11% 
de pêssegos e nectarinas e de -5% de alperce em comparação 
com 2020. Por outro lado, espera-se um acréscimo de 15% nas 
pavias – o único dos quatro principais produtores da Europa e 
a única tipologia com um aumento nesta campanha. 

grécia – 415.000 t
O maior decréscimo verifica-se na Grécia, o terceiro maior 
produtor, que tinha sido «relativamente poupada pelo cli-
ma» em 2020, mas em Janeiro, Março e Abril deste ano foi 
fortemente afectada, refere a Europêch. Em 2021, este país 
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PrOduçãO E mErCAdO: 
A PErsPECTivA dA EurOPêCh      

Ao nível da produção, a tendência é de aumento das 

produtividades e da qualidade em todos os segmentos 

e espécies de frutos de caroço. Nestes últimos anos, não 

se observa uma evolução significativa no número dos 

operadores e de áreas cultivadas, apesar de se observar 

a chegada a este sector de grupos de investimento. 

Ao nível dos mercados, a fileira dos frutos de caroço está 

sujeita, como muitas outras, a um aumento importante 

de restrições e regulamentações de todos os tipos (ambi-

entais, sanitárias, de legislação laboral...), que gera auto-

maticamente um acréscimo dos custos de produção que 

nem sempre se repercute nos preços de venda, de onde 

resulta uma deterioração dos resultados económicos. 

Ainda ao nível dos mercados, observa-se igualmente um 

incremento da produção de frutos de caroço nos países 

do sul da ex-União Soviética e na Turquia, com técnicas 

de produção “europeias”, que cobrem a procura que 

a União Europeia perdeu na Rússia. Em simultâneo, 

observa-se com cada vez mais intensidade a exportação 

da produção turca para a União Europeia. 

prevê colher um total de 415.000 t (768.000 t em 2020), com 
grande redução em todas as tipologias e com as nectarinas e 
as pavias a baixarem para metade. A expectativa é de -45% 
no conjunto de pêssegos e nectarinas, -50% de pavias e -29% 
de alperces. 

França – 166.843 t
Em França, a produção baixou para quase metade da do ano 
anterior – 166.843 t (264.331 t em 2020) –, tendo a maior des-
cida ocorrido no pêssego. As perdas seguem um gradiante de 
intensidade decrescente de Norte para Sul, com a região Ró-
dano-Alpes a ser a mais afectada. Estima-se -34% de pêssegos 
e nectarinas, -23% de pavias e -43% de alperces.  


