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Na actual campanha, o acentuar do aumento dos custos vai pôr à prova o sector dos hortoindustriais,
num contexto em que a valorização pode estar em causa.

Carlos Afonso

ANO DE CONTAS DIFÍCEIS
PARA OS HORTOINDUSTRIAIS

O leque de culturas hortoindustriais cultivadas em Portugal é 
amplo: tomate, pimento, curgete, brócolo, ervilha, fava, be-
ringela, cenoura, abóbora, couve-flor, cebola, batata, batata-
-doce. O tomate de indústria é a principal, em área cultivada 
– concentrada sobretudo na região do Ribatejo e Oeste – e 
em volume de produção. 
É também a mais organizada dentro das hortoindustriais – 
12 organizações de produtores (OP), que são associadas da 
Federação Nacional das Organizações de Produtores de Fru-
tas e Hortícolas (FNOP), representavam 96% das OP de toma-
te para indústria do País e 83% da totalidade da produção 
contratada desta cultura em 2021 – e aquela sobre a qual há 
mais informação. Totalmente mecanizada, esta cultura tem 
um grande peso económico em Portugal, uma vez que a qua-
se totalidade da produção nacional de tomate transformado 

é exportada – a título de exemplo, o volume de negócios 
associado à produção de derivados de tomate de indústria 
(nomeadamente polpa de tomate e concentrado de tomate) 
atingiu 264 milhões de euros em 2018. Mais de 95% da produ-
ção de concentrado de tomate é exportada. 
No tomate de indústria, após os máximos históricos de produ-
ção contratada em 2016 e 2017 – de 1.728.029 toneladas (t) 
e 1.713.190 t, respectivamente –, houve uma redução – com 
as 1.309.240 t de 2019 a representarem o mínimo histórico 
da última década. Desde 2020, a produção contratada tem 
vindo a crescer a uma média de 100.000 t a cada ano, com 
dados provisórios de 1.547.055 t em 2022. 
Em 2021, aumentou o número de produtores envolvidos na 
cultura relativamente ao ano anterior – contrariando a ten-
dência de diminuição que se verificava desde 2016 – e a área 
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plantada subiu 13,63% em relação a 2020, tendo sido regis-
tados 16.011 hectares (ha), correspondendo a uma produção 
global de 1.660.178 t. Ainda na campanha de 2021, a produ-
tividade média observada em Portugal foi a mais elevada de 
sempre: 103,69 t/ha. 
Para muitos produtores, a “vantagem” dos hortoindustriais 
será o facto de, por contraponto com o mercado dos frescos, 
haver uma garantia de preço, contratado antes de se iniciar a 
plantação. Em 2021 e, sobretudo, em 2022, esta “vantagem” 
está a ser posta em causa pelo incremento dos preços dos 
factores de produção. 
Em Dezembro de 2021, a FNOP promoveu uma reunião com 
administradores e técnicos de 12 OP de tomate de indústria. 
No rescaldo do encontro, a entidade realçou a «grande preo-
cupação» manifestada com a sustentabilidade futura da filei-
ra, tendo em conta «a subida significativa do custo de todos 
os factores de produção». A isto juntava-se «a ameaça de es-
cassez e/ou esgotamento de stocks de alguns destes factores, 
principalmente fertilizantes, aumentando ainda mais a pres-
são sobre os preços». 

Com base nos preços da altura da reunião, as OP calcularam 
um incremento de cerca de 30% – entre 1.200 e 1.500 eu-
ros – do custo com os factores de produção por hectare em 
2022, face a 2021. Por não haver previsão de descida de pre-
ços dos factores de produção a curto prazo, a FNOP afirmou 
que «apenas uma subida do valor a pagar pela indústria po-
derá evitar uma diminuição acentuada na área de tomate, 
bem como um abandono ou redução da cultura». Argumen-
tou ainda que, «a juntar à diminuição de rentabilidade que se 
prevê para a cultura do tomate de indústria, o aumento re-
cente de preços nas culturas cerealíferas, bem como os bons 
resultados obtidos com a instalação de diversas culturas per-
manentes nas parcelas normalmente ocupadas com tomate, 
fazem com que haja cada vez mais alternativas de produção, 
contribuindo também para o abandono referido». 
Em Janeiro, a Confederação dos Agricultores de Portugal 
(CAP) referiu que, «dado que as produtividades médias do 
País que se têm vindo a verificar nos últimos anos já estão 
num patamar bastante elevado, será difícil crescer a este 
nível, de forma a compensar através de mais produção por 

2020 2021

Volume (Kg) Valor (€) Volume (Kg) Valor (€)

327.081.686 238.561.708 302.551.401 235.086.983

Fonte: INE

Exportação de tomate preparado ou conservado

Top 10 
dos destinos das exportações 
de tomate processado 
em 2021
• Reino Unido – 53,9 M€ / 73.246 t
• Japão – 32,6 M€ / 31.449 t
• Alemanha – 22,7 M€ / 32.444 t
• Países Baixos – 19,6 M€ / 26.338 t
• Espanha – 19,1 M€ / 28.807 t
• França – 13,2 M€ / 16.238 t
• Itália – 13,0 M€ / 18.324 t
• Bélgica – 9,2 M€ / 12.729 t
• Suécia – 7,9 M€ / 10.510 t
• Polónia – 7,7 M€ / 9.445 t
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hectare os actuais custos de produção». A CAP acrescentava 
que, «a nível mundial, não existem quantidades de concentra-
do de tomate armazenadas que não estejam vendidas ou, a 
existirem, são residuais», e que, «com os custos de transporte 
que estão a ser praticados, a importação por parte da União 
Europeia de concentrado proveniente de outros locais de 
produção, como China ou Califórnia, torna-se absurdamente 
cara, pelo que a UE “irá ter de viver”, preferencialmente, com 
o concentrado produzido no seu seio, nomeadamente em Itá-
lia, Espanha, Grécia e Portugal». Considerando ainda o que já 
tinha sido indicado pela FNOP, a CAP defendeu que «é fun-
damental que a indústria acompanhe os aumentos dos custos 
de produção que se estão a verificar ao nível da produção, 
aumentando assim o preço pago por tonelada de tomate en-
tregue na fábrica na mesma proporção (30%), face aos preços 
praticados em 2021». 
Tendo em conta as entrevistas que efectuámos, a indústria 
subiu os preços a pagar à produção de tomate. Contudo, 
em Fevereiro a Rússia invadiu a Ucrânia e, em consequên-

cia, intensificaram-se os incrementos dos custos dos factores 
de produção e a ameaça de escassez de alguns deles, o que 
levou a que, actualmente, os preços contratados já estejam 
«desactualizados», não existindo por enquanto certezas de 
que a indústria venha a rectificar essa situação, embora as OP 
o estejam a solicitar. 
Num contexto generalizado de incerteza, a isto acresce a su-
bida dos preços de cereais e a perspectiva de escassez destes, 
dado o peso dos dois países na sua produção. No fim de Abril, 
o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 
(GPP) divulgou o preço de referência para a cultura do tomate 
de indústria, a aplicar em 2022 no âmbito do sistema de Segu-
ros de Colheitas Agrícolas, no valor de 0,106 euros por quilo-
grama, «tendo em consideração os valores recentemente con-
tratados pelas [13] organizações de produtores reconhecidas, 
no quadro do efeito da conjuntura de aumento exponencial 
dos preços em consequência da guerra na Ucrânia». 
O «desfasamento» dos preços estabelecidos acontece em to-
dos os contratos de hortoindustriais estabelecidos antes da 
invasão. E também nestes não há garantias de possíveis ajus-
tes. 
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Fonte: GlobalAgriMar

Evolução do sector do tomate de indústria

Campanha Número de 
produtores

Número 
de OP Área (ha) Produção

contratada (t)
Produção de

matéria-prima (t)
Produtividade 

(t/ha)
Produção de

produto acabado (t)  
Rendimento 

industrial Taxa da ajuda 

1996/1997 5.850 6 16.250 – 879.893 54,15 162.832 5,40 –

2000/2001 1.740 46 12.860 – 854.682 66,46 173.333,3 4,93 17,496 €/100 kg

2005/2006 742 29 15.132,85 1.190.904 1.202.121 79,43 183.048 6,56 34,5 €/t

2010 556 27 16.047,25 1.369.034 1.424.010 85,86 236.642 6,01 1045,4932 €/ha

2015 465 17 18.766 1.696.663 1.816.755 96,81 281.412 6,45 240,00 €/ha

2017 461 16 19.220 1.713.190 1.655.418 86,13 275.445 6,01 240,00 euros/ha

2020 325 13 13.829 1.352.608 1.280.037 92,56 226.403 5,65 240,00 €/ha

2021* 340 13 16.011(1) 1.450.675 1.660.178 103,69 – – 288,00 €/ha

2022* – 13 – 1.547.055 – – – – 289,00 €/ha

Fonte: IFAP  //  1 Área declarada; * Dados provisórios


