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Nesta campanha, a Monliz regista uma redução da área contratada, que levará a uma descida 
do volume processado, fruto do contexto de inflação e de incerteza, entre outros factores.

Aida Borges

«ESTE ANO, O NÍVEL DE SERVIÇO 
SERÁ CRÍTICO»

A Monliz – Produtos Alimentares do Mondego e Liz, empre-
sa que processa e comercializa legumes congelados e que 
pertence aos grupos belgas Ardo e Crop’s, tem contratados 
«cerca de 4.000 hectares» de hortoindustriais no País. «As 
culturas que produzimos em Portugal são cenoura, ervilha, 
fava, brócolo, batata, curgete, tomate, pimento, abóbora 
Butternut, cebola e batata-doce», partilha Mauro Cardoso, 
director-geral da empresa, acrescentando que «contratámos 
cerca de 60.000 toneladas com os nossos agricultores e pro-
duzimos cerca de 45.000 toneladas de produtos congelados». 
O grupo tem fábricas um pouco por toda a Europa e também 
em Marrocos e na Costa Rica. «Em Portugal, a nossa fábri-
ca está situada em Alpiarça e contratamos com agricultores 
sobretudo no Ribatejo, mas também na zona do Mondego, 
Alqueva e Estremadura». 
Questionado sobre os critérios mais valorizados pelo merca-
do no que toca a estas culturas, responde que são «a quali-
dade, o preço e o nível de serviço. Dependendo do cliente, a 
ordem e peso de cada uma destas componentes varia. Este 
ano, creio que o nível de serviço será crítico, dadas as per-
turbações nas cadeias de fornecimento. Com a redução dos 
volumes disponíveis e toda a inflação registada na cadeia, dos 
adubos ao transporte, o factor preço será menos relevante 
que no passado recente». Segundo Mauro Cardoso, «com a 
inflação registada nos factores de produção, a incerteza face 
à evolução destes durante o ciclo da cultura, a escassez de 
água disponível para rega e a concorrência de outras culturas, 
os volumes contratados este ano registaram um decréscimo 
face ao ano transacto». 
Além de produzir em modo convencional, a Monliz também 

já aposta fortemente no biológico. «Produzimos cerca de 
1.000 toneladas de produtos biológicos em Portugal, maiori-
tariamente brócolo. Até à data, o ano tem decorrido normal-
mente do ponto de vista da fitossanidade.» 
Mauro Cardoso avança que irá haver uma redução das áreas 
como «reflexo da conjuntura, não uma decisão da empresa». 
«Há procura para os produtos que fabricamos. Portanto, a 
nossa actuação é no sentido de procurar estabelecer relações 
de longo prazo, que tragam a todos os intervenientes da ca-
deia – clientes, Monliz e agricultores – a segurança no forne-
cimento e no retorno do investimento». 
O responsável da Monliz comenta que «que temos tido pre-
ços demasiado baixos na alimentação, com cadeias de for-
necimento muito tensas e pouco valor para distribuir pelos 
intervenientes». «Necessitamos de trazer mais valor para a 
agricultura, que permita que o sector seja mais resiliente e 
que asseguremos a segurança alimentar que damos como 
garantida. Sabemos todos que as condições de produção de 
alimentos serão cada vez mais difíceis e não podemos conti-
nuar a “tapar o sol com a peneira”. É necessário investir na 
sustentabilidade do sector. O preço do produto é crítico nesse 
capítulo», realça. 
Em relação às perspectivas para a próxima campanha, «de-
pende do produto, mas, de uma forma geral, posso dizer 
que esperamos alguma normalidade, apesar da redução dos 
volumes processados», esclarece. No futuro, «queremos criar 
as condições para que o nosso crescimento seja possível. No 
curto prazo, consiste no assegurar das áreas necessárias para 
o cultivo dos nossos produtos e, num futuro próximo, na ex-
pansão da capacidade produtiva», conclui. 


