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Frutas Tereso
A Frutas Tereso produz e comercializa citrinos desde 1996. Foi
fundada por Lourenço Tereso Ferreira e Beatriz Carvalho 
dos Santos que, desde 1983, já se dedicavam ao comércio 
de citrinos e outros frutos, e que hoje contam também com 
a ajuda dos filhos, David e Diana. Com uma equipa de mais 
de 60 colaboradores, a empresa é uma das mais importantes 
empresas do Algarve no sector. Foi David Tereso quem nos 
fez o balanço da actual campanha: «No que toca a citrinos, 
apostamos em variedades precoces e tardias, tanto em cle-
mentinas como em laranjas. Os volumes de produção de 2022 
são superiores aos volumes de 2021». 

Sendo o Algarve conhecido como a maior região de citrinos do País, fomos conversar com alguns dos principais produtores 
de forma a perceber como está a correr a actual campanha. O aumento substancial dos custos de produção, que estão

longe de acompanhar os preços pagos ao agricultor, a par da mosca da fruta que continua a ameaçar
os pomares, são alguns dos maiores constrangimentos sentidos.

Aida Borges

ÁGUA E FITOSSANIDADE
PREOCUPAM CITRICULTORES 

Todos os anos, a Frutas Tereso comercializa, em média, perto 
de 23 mil toneladas de fruta que chegam diariamente ao mer-
cado nacional e internacional. «Exportamos cerca de 25%, 
para França, Holanda, Bélgica, Suíça e Espanha.» Esta fruta 
nasce em todo o Algarve e no Alentejo e a sua colheita é feita 
365 dias por ano para que chegue o lote do dia aos clientes. 
É uma fruta amadurecida na árvore para que seja mais doce 
e rica em sabor.
A empresa de Algoz, em Silves, pratica uma agricultura sus-
tentável, procurando recorrer às melhores práticas para ob-
ter os melhores resultados. Apostam no modo de produção 
integrada que, entre outras vantagens, permite o cultivo 
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recorrendo o mínimo possível a produtos fitofarmacêuticos. 
Mesmo assim há sempre ameaças que surgem. «O ano 2021 
foi bastante complicado para os citrinos em termos de pra-
gas. A tradicional mosca da fruta continua sem dar tréguas 
aos produtores, muito devido ao facto de não conseguirmos 
a implementação de um plano regional integrado de luta 
contra esta praga, pois as autoridades governamentais que 
nos podem apoiar não têm verbas do Governo para o fazer», 
acrescentando que registaram também o aparecimento em 
território algarvio da Trioza erytreae. «Este é, de facto, um 
terrível acontecimento para a citricultura algarvia, pois trata-
se de um insecto que transmite a doença HLB, e que na Flori-
da, por exemplo, dizimou 70% da produção de citrinos.» 
Outros constrangimentos nesta campanha estão associados à 
covid-19: «Diria que a pandemia fez cair muito o turismo em 
Portugal e por consequência o consumo de sumo de laranja 
também decresceu imenso. Outro constrangimento é que o 
preço de compra na produção está muito elevado (como só 
produzimos 30% das nossas vendas, temos de recorrer a pro-
dutores locais)».
O responsável pela Produção afirmou ainda que têm investi-
do «em novas tecnologias, que passam pela gestão eficiente 
da água, pelo controlo da adubação, através de fertirrega 
precisa, pelo controlo de pragas e doenças através de drones 
e imagens de satélite NDVI». A Frutas Tereso aposta ainda 
na implementação de certificações como o HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) e o GlobalGAP, seguin-
do práticas de rastreabilidade dos produtos e de controlo de 
qualidade dos processos, de gestão de resíduos e de controlo 
pós-colheita, incluindo dos níveis de contaminação fúngica e 
análise de resíduos fitofarmacêuticos ao produto final.

Frutalgoz
Sílvia Neves referiu que a «Frutalgoz, nos últimos anos, tem 
apostado mais na laranja em detrimento da clementina e tan-
gerina, pela facilidade produtiva e comercial». Fazendo um 
balanço dos volumes de produção, a responsável adiantou 
que «a campanha de 2019/2020, com o início da pandemia, 
foi um ano completamente fora de série, atípico, pela elevada 
procura e pelos preços elevados em época de baixa produção. 
Em 2020/2021, tivemos uma campanha com mais quantida-
des, preços mais baixos e pouca fluidez, mercado muito lento; 
embora, pela quantidade, a nossa facturação fosse superior 
para volumes laborados de 10 mil toneladas. Esta campanha 
de 2021/2022, que começou em Novembro, também teve um 
início pouco fluido, com os clientes a pedirem constantemen-
te para os preços baixarem. O mercado internacional está 
mais fraco, face aos preços mais baixos do mercado espanhol. 
Prevê-se um ano de grandes quantidades nas variedades de 
Primavera/Verão». 
No que respeita a problemas fitossanitários com as culturas, 
Sílvia Neves esclareceu que «neste momento, a praga que 
mais preocupa é a mosca da fruta, Ceratitis capitata, princi-
palmente para as variedades de Verão, pois há que evoluir 
para tratamentos de luta autocida, com largadas de machos 
estéreis, para diminuir a incidência da praga. Para isso, teria 
de haver condições do poder político para ajudar o sector ci-
trícola no investimento de uma biofábrica no Algarve para a 
produção deste insecto estéril».
A sócia-gerente da empresa de Algoz, em Silves, acrescentou 
que outra grande preocupação actual do sector da citricultu-
ra tem a ver com «o problema do avanço da Trioza erytreae, 
que é vector da bactéria Candidatus Liberibacter africanus, 
que causa a doença Huanglongbing (conhecida igualmente 
como Citrus greening); há que evitar a evolução da situação, 
com uma estratégia nacional e luta biológica. Nos Estados 
Unidos, o Greening devastou mais de metade dos pomares 
de citrinos». 
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«O grande aumento dos preços dos factores de produção 
(com toda a situação da pandemia), na gasolina, electricida-
de, adubos, embalagens, transportes, etc. faz com que, no 
momento, o sector não consiga alavancar os preços da fruta 
para suportar esses aumentos.» A falta de água, pela falta de 
chuva na região e por ainda não se verificar a avanço signifi-
cativo das infraestruturas delineadas, são outros constrangi-
mentos apontados por Sílvia Neves. 
Quando questionada em relação aos preços face à campa-
nha anterior, frisou que estes «deveriam ser mais altos, pelos 
motivos do aumento dos factores de produção, o que não se 
está a passar: são mais baixos». 
A Frutalgoz escoa a produção maioritariamente para as gran-
des superfícies e outros grossistas. A exportação tem repre-
sentado, nos últimos anos, entre 15 a 20% das vendas.
«Todos os anos há sempre investimentos a serem realizados, 
pois temos em curso um programa operacional. Em 2021, 
para servir a parte comercial da Frutalgoz, foi adquirida mais 
uma máquina pesadora e duas embaladoras de bolsas, pois 
é a tendência do mercado, a fruta pré-embalada, facilitando 
o consumidor no acto da compra. Serão também realizados 
investimentos na ampliação do edifício, parte administrativa 
e social. Prevemos ainda, este ano, adquirir novas máquinas 
agrícolas e tractores», concluiu.

Frutas Martinho
Localizada no município de Silves, a Frutas Martinho pro-
duz, embala e comercializa laranjas, clementinas, tange-
rinas e limões. Para Filipe Martinho, «a campanha está 
a correr dentro da normalidade. Em termos de volume, 
há maior quantidade da variedade Newhall, os preços es-

tão muito inferiores aos da campanha anterior e o con-
sumo baixou cerca de 30%. Acredito que este decrésci-
mo se deve à crise que está instalada em toda a Europa, 
evidentemente, devido à pandemia, que tem levado as 
economias europeias a ressentirem-se; Portugal, como é 
mais frágil, está a sofrer mais». Para o director-geral, ac-
tualmente, «a maior dificuldade é o preço estar bastante 
baixo e os custos de produção terem aumentado significa-
tivamente, nomeadamente toda a matéria-prima e a mão-de-
-obra, que estão cerca de 30% acima do ano passado; todos 
os custos associados à laboração subiram cerca de 30 a 35%; 
é evidente que com os custos a dispararem e o preço da fru-
ta a reduzir, vendendo o artigo abaixo do que vendemos 
na campanha passada ficamos com uma fatia bem menor».
As pragas e doenças também têm dado bastantes dores de 
cabeça: «Tivemos aqui um problema grande com a mosca da 
fruta, devido às altas temperaturas que perduraram durante 
todo o mês de Outubro, Novembro e início de Dezembro». 
Isto reflectiu-se na conservação do produto, gerando algu-
mas perdas, mas «a qualidade intrínseca do fruto mantém-se 
igual à do ano passado: continua muito boa, tanto no sabor 
como no aspecto exterior». 
A Frutas Martinho aposta em todas as variedades do ciclo no 
que toca à laranja. Já em relação aos frutos pequenos, investe 
na clementina fina e na pré-mole, estando sempre atenta às 
novidades que possam surgir. 
Com vista a rentabilizar o negócio, fizeram uma grande apos-
ta nas energias renováveis. «Temos um sistema em que prati-
camente 80% da energia que consumimos é derivada de uma 
fonte renovável, pois toda a cobertura da nossa estrutura está 
composta por painéis solares. Temos também a nova estação 
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Trazex WG 
 

Formulação nutri�va com microelementos complexos de alta velocidade de assimilação. Ideal para 
aplicações foliares como tratamento preven�vo e/ou correc�vo de deficiências durante todo o ciclo 
da cultura 
 
 
Recomendações de uso e doses a aplicar 

 
Aconselha-se a aplicação de TRAZEX WG durante todo o ciclo de 
desenvolvimento da planta para evitar possíveis deficiências de 
micronutrientes, nomeadamente quando a taxa de crescimento for elevada. 

 
TRAZEX WG é uma importante fonte de micronutrientes, quando existem 
problemas de fornecimento provocados por pH elevado, presença de carbonatos, 
baixos níveis de matéria orgânica, etc. 
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aplicação dependendo da cultura e sua fase de desenvolvimento. 

 
Para uma melhor resposta à aplicação, sugere-se misturar com MAXIGROW (0,5 
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* A variação das doses obedece principalmente ao grau de desenvolvimento da cultura. Sugere-se aplicar 
TRAZEX WG de forma frequente, em doses baixas e de uma forma preven�va, sem esperar que se manifestem 
sintomas de deficiências. 
 
 
 
 
 
 

Apresentação 
 

Embalagem 1 kg 

Embalagem 10 kg                   www.nutrifield.pt      Tel.: 262 833 454 

Luzerna 3 a 5 Milho e sorgo 3 a 5 

Algodão 2 a 4 Melão, pepino, melancia, 
abóbora, etc. 2 a 4 

Solanáceas: Pimento, 
Tomate, Beringela 1 a 3 Batata 1 a 3 

Feijão, soja, grão, etc. 1 a 4 Tropicais: papaia, abacate, 
manga 2 a 4 

Morangos (e frutos 
vermelhos) 1 a 3 Banana 1 a 3 
Árvores de fruto e 
Citrinos 1 a 5 Trigo, aveia, cevada 2 a 5 

Cultura Dose 
(kg/ha/aplicação) 

Dose 
(kg/ha/aplicação) Cultura 
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de águas, para fazer o tratamento de resíduos da unidade. E, 
este ano, estamos ainda a pensar alterar todo o sistema de 
qualidade exterior do fruto, que passa por investir num novo 
sistema de leitura do nosso calibrador. E vamos aumentar a 
nossa área de produção. Esperamos que tudo isto nos traga 
vários benefícios.»
A grande distribuição é o grande enfoque da empresa no que 
toca ao escoamento do produto, mas cerca de 40% segue 
para exportação.

Cacial
A Cooperativa Agrícola de Citricultores do Algarve (Cacial), 
com sede em Vale da Venda, concelho de Faro, foi constituí-
da em 1964. Em 1995, foi reconhecida como Organização de 
Produtores e destacou-se como a primeira unidade do País a 
higienizar e a embalar citrinos de forma industrial, colocando 
os citrinos algarvios num patamar de excelência com o reco-
nhecimento da Indicação Geográfica Protegida (IGP). «Na 
actual campanha, estamos com mais quantidade do que no 
ano passado e a qualidade está boa. Continuamos a apos-
tar nas mesmas variedades, fazendo todo o ciclo produtivo», 
explicou Horácio Ferreira, acrescentando que «o mercado 
está muito apático. Os preços não têm mexido muito e agora 
começaram a mostrar tendência para descer. Não se vê ale-
gria nenhuma no mercado. Acho que tem tudo a ver com a 
pandemia. O consumidor já não tem a mesma agressividade 
para a compra de citrinos como teve no primeiro e segundo 
confinamentos, está muito mais contido». 
Nesta fase do ano, os problemas fitossanitários não têm sido 

uma grande ameaça. «Não temos tido grandes preocupa-
ções, só as situações normais. O maior problema é a mosca da 
fruta, que tivemos de tratar muito até à entrada do Inverno, 
mas que agora está tranquilo, e só voltará quando chegarmos 
à Primavera».
O director-geral da Cacial partilhou que têm «apostado na 
precisão da utilização da água e nos armazéns a tecnologia 
está sempre em evolução». «Temos calibradores, máquinas 
de podar e de ensacar e de pesagem automática. Investimos 
em tudo o que vemos que possa ser uma utilização inteligen-
te do processo produtivo e que poupe pessoal, temos de ir a 
todas. Só deste modo é que se consegue tirar alguma renta-
bilidade do negócio.» 
No que respeita à fileira em geral, um dos problemas mais 
graves que têm na cadeia são os custos de produção, porque 
estando os preços com tendência para baixar, «há uma coisa 
que é antagónica da outra». E explica: «Se os custos de pro-
dução sobem e o preço da fruta baixa, algo não está bem. É 
muito complicado. Mas como neste negócio só fazemos as 
contas no fim, acreditamos que os quantitativos superem as 
expectativas, ou seja, conseguir uma almofada de conforto 
para o aumento de preços. Na fileira dos citrinos há muita 
coisa por fazer, há sobretudo falta de pessoas para trabalhar 
no sector e de estruturas de apoio com maior acessibilidade 
e dinâmica mais forte». Em relação a novos investimentos, 
no ano 2022 vão plantar variedades de clementina e estão 
já na construção de vários pomares. «Estamos também a tra-
balhar no sentido de fazermos a nossa nova central, que vai 
proporcionar um aumento da capacidade de laboração e o 
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SABORES DAQUI
PIAS FERREIRA

aperfeiçoamento do processo produtivo. Esperamos ficar me-
lhor apetrechados no serviço que prestamos ao nosso cliente, 
também mais perto dos mesmos e das suas exigências». Na 
Cacial, o peso das exportações é de 30%, escoando para Fran-
ça, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Holanda e alguns países de 
Leste. «Também temos o Médio Oriente, mas mais residual», 
concluiu.

Frusoal
«Se a vida nos dá limões, então devemos fazer limonada. E 
se o Algarve nos dá citrinos, e dos bons, o que fazem os seus 
agricultores? Juntam-se e criam a maior Organização de Pro-
dutores de citrinos em Portugal.» Esta é máxima da Frusoal, 
que nasceu na década de 80, altura em que cerca de 70% 
da produção nacional de citrinos já se concentrava na região 
mais a Sul de Portugal. Pedro Madeira, sócio-gerente desta 
OP, partilhou que «esta campanha, em termos de volume, 
está a ser inferior às expectativas. Os consumos estão abaixo 
daquilo que era previsível, bem como os preços, porque uma 
coisa leva à outra. No início da pandemia, em 2020, houve 
um aumento do consumo que gerou um aumento dos preços. 
Depois, em 2021 os preços começaram a descer e, no final do 
ano, sentiu-se uma maior quebra de consumo e de preços. 
Isto pode ter a ver com o facto de a campanha de exportação 
se ter estendido para além do que era normal ou aconselhá-
vel. Isso atrasou a comercialização das variedades desta épo-

ca. Mas acredito que não foi só isso. A quebra de consumo 
também se deve à pandemia, que influência a economia. As 
pessoas estão preocupadas com o amanhã e, por isso, estão 
a conter-se nos gastos. A parte alimentar é uma das que so-
fre mais, pois é aquilo que ninguém vê. Mas é sempre muito 
difícil analisar as razões que levam à quebra de consumo, as-
sim como é complicado apurar as situações que levam ao seu 
aumento. Atenção que isto não se passa só ao nível nacional, 
também estamos a sentir a mesma coisa ao nível dos merca-
dos externos».
Os aumentos dos custos de produção são outro dos maiores 
constrangimentos na fileira, «porque é uma coisa brutal; mas 
isto não está a ser, de forma alguma, passado para o con-
sumidor, porque os nossos agentes comerciais não deixam 
que isso se reflicta nos preços. Os preços ao consumidor es-
tão dentro dos mesmos patamares do ano passado, mas nós, 
produtores, temos um aumento dos custos de produção na 
ordem dos 50 a 60% quando comparado com a mesma época 
do ano passado. Ora, se num ano em que o preço da fruta 
já está abaixo do ano passado, mas com custos de produção 
brutalmente mais elevados, isto não vai ter um bom fim para 
o produtor, como é lógico», continuou. Mas na opinião deste 
responsável, «não há muito que se possa fazer, é deixar que o 
mercado trabalhe por si só».
Nesta empresa, o peso das exportações depende do ano para 
ano, mas anda entre os 15 e os 25%. «No que toca a varieda-
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CAAL

des, apostamos em tudo de forma a fazer o ciclo completo da 
laranja. Podemos ter mais incidência no Verão, porque há um 
pouco menos de concorrência, uma vez que Espanha acaba 
mais cedo.»
No que toca a pragas e doenças, sentem «os problemas com 
os excessos de humidades e a mosca do Verão, mas a dificul-
dade maior prende-se com o facto de estarem a retirar os pro-
dutos mais eficazes do mercado». «Qualquer dia não temos 
nada para tratar e não vamos ter fruta. As alternativas que 
existem são tão leves que não são eficazes. Isto ainda vai dar 
muito que falar, porque havemos de querer trabalhar e não 
teremos ferramentas. Será impossível produzir, é como irem 
retirando os medicamentos do mercado e quererem que so-
brevivamos: seremos uns mortos muito saudáveis», ironizou.
Em relação ao futuro, não têm nada pensado. «Queremos 
é tentar sobreviver. Pensar em investir num mercado que já 
não vê a luz ao fundo do túnel é para esquecer. Vamos estar 
sossegados e ver no que dá. Quando as coisas estão a decor-
rer normalmente, há estímulo para se fazer novas coisas, mas 
quando estão neste pé, ficamos apenas na expectativa de ver 
o que vem pela frente.» De qualquer forma, pretendem «di-
versificar para outras culturas», mas ao nível dos citrinos não 
vão fazer nada.
A empresa tem acompanhado a inovação tecnológica na fi-

leira e «todos os pomares são conduzidos com tecnologia de 
ponta, porque ainda é a forma de se conseguir sobreviver, 
indo poupando aqui e acolá».
A terminar, Pedro Madeira fez questão de deixar um alerta: 
«Gostava de frisar que sem água não há comida, seja ela qual 
for, ao contrário do que algumas entidades de “banda dese-
nhada” querem fazer passar. Portanto, para produzir citrinos, 
ou o que quer que seja, no Algarve, sem se fazer investimen-
to em retenção de água, é muito complicado. Ou se fazem 
barragens no Algarve ou a médio e longo prazo, com o que o 
turismo, as populações e a agricultura gastam, não vai chegar 
para tudo. Há que arranjar mais recursos. Sem as barragens 
estamos a perdê-los todos os dias, ao deixarmos correr para o 
mar a água que chove. É que ainda persiste a falsa questão de 
que não chove no Algarve; continua a chover, só que chove de 
forma diferente. Antigamente chovia durante semanas a fio 
pouca água, hoje chove de repente muita água e depois está 
muito tempo sem chover. E essa muita água que chove corre 
para o mar, sem ser aproveitada para usarmos na rega. Como 
já referi, é urgente e fundamental fazer novas barragens. Este 
é o grande drama do Algarve, porque se convenceu que o Al-
garve vive apenas do turismo, só precisa da água do mar e do 
Sol. E não é assim, porque do Algarve sai alimento para toda 
a população, e, sem água, não há alimento». 


