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As mais recentes previsões do Instituto Nacional de Estatís-
tica apontam para um decréscimo de produtividade de 10% 
no pêssego em Portugal em 2022 face a 2021. Os pomares 
de pessegueiros foram «afectados durante a floração por 
precipitação, baixas temperaturas nocturnas e formação de 
geadas, que prejudicaram a polinização e atrasaram o de-
senvolvimento vegetativo». A este cenário vieram juntar-se 
«os ventos fortes de Abril», contribuindo para a «queda fi-
siológica dos pequenos frutos, cujo desenvolvimento apa-

A campanha ainda está a decorrer, mas os factores climáticos foram adversos e afectaram as produções nacionais,
não apenas de pêssego, mas também de outras prunóideas. O contexto dos principais países produtores

da Europa irá afectar o mercado, com Espanha a registar uma quebra de 31% na sua produção.
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PORTUGAL COM QUEBRA DE 10%
NA PRODUÇÃO DE PÊSSEGO EM 2022 

rentava um vingamento consolidado». 
Refira-se que a campanha de 2021, ainda segundo o INE, 
fechou com cerca de 42.100 toneladas de pêssego, ou seja, 
tendo em conta a estimativa de baixa em 10%, a campanha 
que ainda decorre poderá cifrar-se perto das 38 mil tonela-
das. 
À semelhança da campanha anterior, os factores climáticos 
foram adversos e afectaram as produções, não apenas de 
pêssego, mas também de outras prunóideas. 
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Refira-se que, segundo os dados estatísticos finais, Portugal 
produziu, em 2021, 42.133 toneladas (t) de pêssego, numa 
área de 3.759 hectares (ha); a ameixa 22.348 t em 1.769 ha de 
área; e o damasco fechou com 3.448 t em 531 ha.
No total das exportações de pêssego, ameixa, nectarina, 
damasco e abrunho, registou-se um aumento na ordem dos 

Ameixa

 Área (ha)     Volumes (t)      Produção (kg/ha) Fonte: INE
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40%, ultrapassando-se os 17 milhões de euros em valor, mui-
to próximos dos valores alcançados em 2018. 
Segundo o INE, as ameixas lideram a lista das frutas de caroço 
(onde excluímos a cereja, cujo balanço da campanha publicá-
mos na nossa edição de Junho) mais exportadas, seguidas das 
nectarinas e dos pêssegos. 
Olhando para os dados de exportação que comparam as ven-
das para fora efectuadas no primeiro quadriénio deste ano 
com o período homólogo de 2021, há a registar decréscimos 
assinaláveis (ver tabela).
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Exportações 2021

Em valor (€) Em volume (Kg)

Ameixa 9.459.914 9.849.537

Nectarina 4.150.008 3.771.176

Pêssego 3.281.844 3.144.271

Damasco 479.123 353.644

Abrunho 296 206

Análise do mercado global
Apesar de as previsões apontarem para uma produção euro-
peia entre 10 a 15% superior à do ano passado, esta continua-
rá ainda 20% inferior à média de 2016/2020. 
Os dados apresentados no Europêch (evento paralelo à reu-
nião online da Medfel) dão conta de cerca de 2.270.000 to-
neladas de pêssegos, pêssegos chatos e nectarinas. Para os 
pêssegos pavia, destinados principalmente à indústria de 
transformação, a produção deverá ultrapassar apenas 600 
mil toneladas, ou seja, uma queda de 7% em relação a 2021 e 
-21% em relação à média de 2016/2020.
Com um total de cerca 2,9 milhões de toneladas (pêssegos, 
nectarinas e pavias), a colheita de 2022 na Europa será a me-
nor dos últimos 20 anos e muito longe dos 4 milhões de tone-
ladas do potencial de produção.

Espanha com quebra abrupta
Este ano, embora a geada tenha afectado algumas bacias 
produtivas no final de Março e início de Abril, os danos não 
foram tão danosos na Grécia, Itália e França, que se incluem 
nos maiores produtores da Europa, e que deverão este ano 
regressar a níveis de produção próximos do seu potencial. 
Por outro lado, a Espanha, que havia sido mais poupada pela 
geada em 2021, foi agora particularmente afectada, designa-
damente nas regiões produtoras do Norte da Espanha, como 
Aragão e Catalunha.
A Espanha cai 31% na sua produção, de 1.296.200 t em 2021 
para 896.800 t este ano, resultado das geadas mais fortes re-
gistadas naquele país nos últimos 40 anos. Há decréscimos 
acentuados em pêssegos, com 40% a menos que a média dos 
últimos 5 anos, seguido por nectarinas e pavia, com 21% e 
20% de perda, respectivamente.

Comparativo 2021-2022 em valor (€)

Produção nacional 2021
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Fonte: INE
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Restantes países europeus recuperam
Os restantes principais países produtores europeus (Grécia, 
Itália e França) também sofreram geadas, mas com pouco im-
pacto nas contas finais. Itália recupera 41% da sua produção 
em relação ao ano passado com 1.080.608 toneladas previs-
tas, Grécia 70% com 699.300 toneladas, e França 20% com 
196.767 toneladas.

Consumo de pêssegos e nectarinas na UE 
De acordo com um novo relatório publicado pela IndexBox, o 
consumo de pêssego e nectarina na União Europeia caiu do 
pico de 3,9 milhões de toneladas em 2019 para 3,3 milhões de 
toneladas em 2021. Os países com os maiores volumes de con-
sumo foram Itália (983 mil toneladas), Grécia (842 mil tone-

Produção de pêssegos e nectarinas Europa (t) 
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A INFLUÊNCIA DO CONFLITO NA UCRÂNIA 
NO MERCADO INTERNACIONAL       

A guerra na Ucrânia pode causar congestionamento no 

mercado europeu de frutas de caroço, considerando que 

os países que habitualmente abastecem a Rússia, a Ucrâ-

nia ou a Bielorrússia não poderão mais fazê-lo e irão redi-

reccionar o seu fornecimento para a Europa, como é o caso 

da Turquia e do Egipto, além de outros que estão a crescer 

muito na produção de frutas de caroço, como Argélia e 

Marrocos. A Grécia, que sobe 70% nesta campanha, e 

que exporta quase toda a sua produção para a Rússia, irá, 

acreditam os analistas, virar-se para o mercado europeu. 

ladas) e Espanha (630 mil toneladas), com uma participação 
combinada de 74% do consumo total. 
Em 2021, os níveis mais altos de consumo per capita de pêsse-
go e nectarina foram registados na Grécia (76 kg por pessoa), 
seguido pela Itália (16 kg por pessoa), Espanha (13 kg por pes-
soa) e Portugal (6,75 kg por pessoa), enquanto o consumo 
médio mundial per capita de pêssego e nectarina foi estima-
do em 7,46 kg por pessoa.
Em 2021, a taxa de crescimento anual do consumo per capita 
de pêssego e nectarina na Grécia totalizou +15,2%. Os demais 
países consumidores registaram as seguintes taxas médias 
anuais de crescimento do consumo per capita: Itália (-6,6% ao 
ano) e Espanha (-4,3% ao ano).  


