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Na Quinta da Fadagosa, freguesia de Castelo Novo, Fundão, 
as geadas tardias na fase das florações e ventos associados 
ao frio prejudicaram a produção de prunóideas, originando 
uma quebra na ordem dos 40%. «A campanha de 2021 ti-
nha sido muito má porque tivemos granizo numa fase tardia 
e que arruinou os pomares em mais de 70%. Portanto, este 
ano recuperámos a produção, mas estimamos um decréscimo 
na ordem dos 40% face a um ano normal», relata o produtor 
Gonçalo Batista, que é também membro da direcção da Api-
zêzere – Associação Produtora de Protecção e Integração do 
Zêzere.
Os factores climáticos adversos provocaram menos carga 
em algumas variedades, mas essencialmente nas pavias, que 
registam uma quebra mais acentuada do que nos pêssegos 
vermelhos. «A nossa produção é a sul da serra da Gardunha, 

Este é um ano marcado por menos fruta de caroço e menores calibres. O ano agrícola não foi o mais favorável na altura
da floração, mas os produtores têm fé na fase de comercialização, com os preços a valorizarem face à anterior campanha.

 Ana Gomes Oliveira

MENOS VOLUMES
MAS PREÇOS MAIS ALTOS   

entre o Fundão e Castelo Branco. Como estamos a sul, temos 
uma antecipação na campanha em cerca de 15 dias e por isso 
já estamos com o pêssego há cerca de três semanas. Depois 
começamos a colher as nectarinas, com a campanha a esten-
der-se até finais de Setembro e princípios de Outubro». 
Além da cereja, a Quinta da Fadagosa trabalha em Produção 
Integrada nectarina em cerca de cinco hectares e pêssego em 
100 ha. «Todos os anos temos de fazer áreas de replantação, 
em parcelas que já têm uma certa idade e estão em declínio», 
refere o empresário. 
A escolha das variedades nem sempre é fácil, mas segundo 
Gonçalo Batista, neste momento, em pêssego, o mercado 
pede mais «as chamadas sub-ácidas, que se conseguem apa-
nhar numa fase muito inicial do estado de maturação; come-
çam a ganhar cor e já têm um Brix muito aceitável». É por 
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MYR Zn-Mn 
Zn solúvel em água, 2% (26 g/l)
Mn solúvel em água, 3% (40 g/l)
Aminoácidos livres, 3%

MYR N
N total, 5% (55 g/l)
Do qual  N orgânico, 4,5% (50 g/l)
Aminoácidos livres, 22% 

 MYR Ca
Ca solúvel em água 5% (62,5 g/l) 
Aminoácidos livres, 3%

AMINOÁCIDOS COM OUTROS 
ELEMENTOS NUTRITIVOS.

isso que apostam mais nessas variedades, até porque con-
seguem ter um maneio diferente, garantindo que a fruta 
se mantém em boas condições até chegar ao consumidor. 
«Além disso, permite fazer mondas sucessivas. Chegamos a 
fazer quatro e cinco mondas na mesma variedade.» 
A experimentação é por conta e risco dos produtores, con-
ta, defendendo que, por essa razão, «fazia falta um centro 
de competências, pois é difícil acertar com as variedades». 
«Trabalhar com frutos de caroço, não é como trabalhar com 
pêras e maçãs, que aguentam mais no frio. No caso da cere-
ja, trabalhamos de um dia para o outro. No caso do pêsse-
go, estamos a falar de outro tipo de maneio, mas não deixa 
de ser oito a dez dias, no máximo.» 
O fruticultor vende toda a sua produção no mercado inter-
no, mas tem sentido bastante procura por parte de merca-
dos externos. «Sabemos que Espanha está com problemas 
nesta campanha, mas penso que esse não é o único factor 
para este aumento de demanda. A noção que tenho é que 
os outros mercados começam a perceber a qualidade única 
da fruta que produzimos: temos frutos com muitos sólidos 
solúveis, Brix, muito aroma e com cor apelativa. Precisáva-
mos de escalar e falta dar o passo para criar Organizações 
de Produtores. Nesta região ainda não chegámos lá, mas 
havemos de o conseguir.» 
Nesta altura, conta-nos, cerca de 70% do seu tempo é dedi-
cado à área comercial. «Precisávamos libertar-nos mais des-
sa parte, que também é fundamental da campanha. Mas 
devíamos estar mais disponíveis para aperfeiçoar a produ-
ção e nesse sentido essas estruturas seriam uma grande aju-
da», defende. 
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«A nossa margem está a ficar esmagada»
Nesta propriedade de Castelo Novo os frutos de caroço estão 
com bons calibres, porque as plantas estão com menos car-
ga. «Neste momento temos calor, que é o que a fruta precisa 
nesta fase e penso que vamos ter um bom ano na qualidade, 
vamos ver como o mercado reage. Mas como existe menos 
produção, a indicação que o mercado está a dar é que os 
preços estão acima da média.» Porém, esta maior valoriza-
ção dificilmente dará para compensar a escalada dos preços 
dos factores de produção. «A nossa margem está a ficar cada 
vez mais esmagada. Só para se ter uma ideia, em termos de 
contas de cultura, neste momento produzir cerejas abaixo de 
1,50 €/Kg é impensável; e no pêssego estamos a falar na casa 
dos 40 a 50 cêntimos. Produzir abaixo disso é trabalhar para 
aquecer», afirma. 
Mas as dificuldades não ficam por aqui. Encontrar mão-de-
-obra para os picos da campanha continua a ser uma luta e 
Gonçalo Batista diz que só não é uma situação «dramática» 
porque os volumes têm estado abaixo dos anos normais. 

Falta de água condiciona expansão da fileira 
Outra situação que requer uma gestão bem definida e pensa-
da tem a ver com a água. 
«Nesta zona, não temos acesso ao regadio da Cova da Beira. 
O nosso é feito com recurso a charcas que abrimos na proprie-
dade, onde armazenamos a água do Inverno. No meu caso, a 
rega é deficitária. Não consigo dar o que as plantas realmente 
necessitam, o que acaba por diminuir a produtividade e resul-

ta num custo acrescido. Além de termos os períodos de rega 
normais, temos de fazer trasfegas de umas barragens para 
as outras. Por vezes vai por gravidade, mas outras é preciso 
bombear a água. É mais um dispêndio de energia», explica. 
«A componente hídrica é um factor limitante à expansão da 
fileira na região. E isto acaba por ser um ciclo vicioso. Era im-
portante que tivéssemos Organizações de Produtores, mas só 
as conseguimos de tivermos produção. E esta só se consegue 
se houver água.» 

Sanidade vegetal comprometida e sem alternativas
A retirada «diária» de substâncias activas faz com que os pro-
dutores da região estejam a ficar sem armas de combate a 
pragas e doenças, que têm aparecido com mais frequência. 
«A ideia de que retirando substâncias activas se reduzem os 
pulverizadores do campo não está a acontecer, antes pelo 
contrário. Neste momento, para resolver o mesmo problema, 
temos de ir mais vezes ao campo. Por exemplo, as soluções 
autorizadas para os afídeos não têm o mesmo efeito. Este 
ano, já fiz quatro tratamentos para os afídeos, com todos os 
custos que implica, numa altura em que todos os factores de 
produção aumentaram», critica o produtor. 
«Temos o problema da sanidade na produção, que se agrava 
ainda mais porque temos o problema da sanidade vegetal, 
nas plantas em si. Este ano, tive de alterar completamente 
a prática cultural dos pomares por causa das doenças. Nas 
podas de Inverno, deixávamos os resíduos na terra, havia uma 
incorporação de matéria orgânica. Já nem isso podemos fazer 
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por causa do risco fitossanitário. Mais. Retiramos a totalidade 
das lenhas de poda e queimamos, libertando dióxido de car-
bono para a atmosfera sem estarmos a enriquecer os solos, 
quando toda a estratégia europeia e nacional nos pede o con-
trário. Isto é um contrassenso. Quando falamos de terapêuti-
cas fitossanitárias, o que queremos fazer é reduzir os custos 
de produção, aumentar a rentabilidade e fazê-lo de forma 
sustentável. Não é isso que está a acontecer porque não exis-
tem alternativas eficazes e estamos a ser esmagados», conclui 
Gonçalo Batista. 

Aapim focada na transmissão de conhecimento 
Tendo em conta todos estes novos desafios, onde se incluem 
as alterações climáticas, a Aapim – Associação de Agriculto-
res para Produção Integrada de Frutos de Montanha tem-se 
empenhado em fornecer um forte apoio técnico aos produ-
tores. «O produtor vai-se “salvando” com a tecnologia, com 
a optimização dos seus recursos. É esse conhecimento que 
procuramos transmitir-lhes, aconselhando-os nas práticas 
que consideramos mais adequadas com vista a uma maior efi-
cácia e rentabilidade. Ajudamos nesse sentido. Falamos dessa 
transferência de conhecimento aos produtores, no sentido de 
aconselhá-los quanto aos tratamentos que são dispensáveis 
ou que não são rentáveis, por exemplo. Temos tudo monito-
rizado e damos esses conselhos. O objectivo é tentar poupar 
alguma coisa e valorizar a produtividade mediante o conhe-
cimento e a experiência que temos», diz José Assunção, pre-
sidente da Aapim. 
A associação tem várias parcerias e projectos de investigação 
em andamento, cujos resultados são transferidos directamen-

te ao produtor. «É aproveitar a proximidade que temos com o 
sector. Estamos a trabalhar no conhecimento com várias uni-
versidades, mas há vários projectos no âmbito do PRR para 
os quais já deveríamos ter tido uma resposta. Não sabemos 
quais os que vão ser aproveitados e os produtores continuam 
à espera. Está nas mãos de quem decide», alerta o mesmo 
responsável. 
José Assunção pede ainda que o Governo olhe para o pro-
blema da água a Sul da Gardunha, «onde os problemas con-
tinuam, nomeadamente com a barragem da Marateca», por-
que «por mais tecnologia que se tenha, se não houver água, 
não há agricultura».  

Gardunha Agro adopta nova estratégia cultural 
Francisco Chasqueira é o gerente na Gardunha Agro, Socieda-
de Agrícola e, devido aos preços baixos da ameixa, deixou de 
produzi-la. E se na campanha de 2021 o granizo deixou um 
rasto de destruição nos pomares de prunóideas, o produtor 
conta que este ano foi melhor, com quebras nas zonas mais 
baixas na ordem dos 30 a 40%, por causa das geadas.
A produzir pêssego, nectarina e paraguaios numa área de 
cerca de 40 hectares na região de Castelo Branco, viu-se 
obrigado a adoptar novas estratégias no pomar para tentar 
alcançar uma maior rentabilidade. «Como tenho muita cere-
ja, arranquei as variedades de pêssego que coincidiam com 
a campanha da cereja para não ter perdas em campo, pois 
a mão-de-obra é um problema muito complicado. Assim, ar-
ranquei os pêssegos que tinha em Junho e produzo-os para 
Julho, Agosto e Setembro, assim como alguns alperces.» 
A qualidade dos frutos é boa e os calibres corrigiram-nos por 
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monda, com bons resultados. «De qualquer modo também 
há consumidor para os calibres mais pequenos.»
A Gardunha Agro vende maioritariamente para Portugal e 
acredita que a situação de Espanha ter menos fruta possa 
vir a ajudar a compensar as quebras na produção, com me-
lhores preços. «Precisamos mesmo de equilibrar a balança. 
Sentimos muito os aumentos dos factores de produção. Na 
embalagem, os aumentos são na ordem dos 30 a 40%, alguns 
adubos e fertilizantes triplicaram, já para não falar na energia 
e nos combustíveis.»
Nos tratamentos fitossanitários, as atenções viram-se para a 
moniliose quando há chuva, «mas o problema mais grave do 
Verão é a mosca da fruta», que combatem «com captura e 
tratamentos», conclui Francisco Chasqueira.  

Fairfruit Portugal entra este ano no mercado nacional
A Fairfruit Portugal conta com 250 hectares de produção 
própria e mais 300 ha com parceiros directos da empresa 
de Beja, distribuídos por duas regiões principais, Alentejo e 
Norte de Portugal. À semelhança do que se passa na média 
nacional, também aqui se estima um decréscimo de 10% no 
volume da produção face ao ano anterior, prevendo-se em 
2022 um total de 4.000 toneladas de frutas que produzem, 
com destaque para os alperces, pêssegos, nectarinas, amei-
xas e romãs.
«De um modo geral, verifica-se que este ano a fruta está mais 

pequena do que o normal, sobretudo nas variedades mais 
precoces. No entanto, em relação a Brix e sabor, foi positivo», 
refere Filipe Reis, responsável pelo Departamento de Quali-
dade do Grupo em Portugal. 
Filipe Reis considera que para já o mercado está estável, mas 
antevê uma tendência para descida de preço. 
Considerando a água como «um factor importantíssimo», de-
signadamente para esta fileira, e sendo privilegiados por pro-
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duzirem numa região abrangida por Alqueva, estão cientes 
dos actuais desafios, defendendo que «o produtor terá de 
saber adaptar-se às alterações climatéricas. É e será uma rea-
lidade». A mão-de-obra mantém-se como um dossiê sempre 
muito difícil de gerir, mas para a Fairfruit este ano fica marca-
do pelos «vários aumentos de custos de produção; esses são 
os principais constrangimentos».
Este ano fica ainda marcado pela entrada da produção no  
nacional. «Até à data exportávamos todo o produto e o mer-
cado interno é para desenvolver no presente e futuro», avan-
ça Filipe Reis.
A entrada em funcionamento este ano da fábrica Fairfruit 
é um ponto de viragem a assinalar. «Com a nova fábrica do 
grupo em Portugal podemos abrir o mercado nacional bem 
como melhorar os serviços prestados aos nossos clientes. Irá 
proporcionar trabalhar outros produtos além da fruta de ca-
roço. Além desta nova packhouse em Beja, começou a funcio-
nar outra unidade em Espanha em conjunto com um parcei-
ro», remata o responsável pelo Departamento de Qualidade.

Bucelfruta com produção em Pegões e Mora
Na Bucelfruta, que através da sua empresa produtora Agofe-
ma, produz, numa área com cerca de 130 hectares, uma gran-
de diversidade de frutas, a ameixa está em destaque, com 
cerca de dez variedades a vingarem em 40 hectares do pomar 
localizado em Pegões, na região da Península de Setúbal. Na 
zona do Fluviário de Mora têm outra exploração com pêsse-
gos, paraguaios e nectarinas. 

De um modo geral, e fazendo um pequeno balanço do que 
já se conseguiu perceber deste ano, os frutos de caroço estão 
em menor quantidade e com calibres mais baixos. «O frio e 
as geadas atrasaram a floração. Depois os ventos acabaram 
por deitar muita fruta ao chão. Na ameixa tivemos uma que-
bra na ordem dos 80%», diz-nos o técnico de campo, Márcio 
Vicente. 
«Mesmo os pêssegos estão mais pequenos», diz-nos por sua 
vez Aires Alves, sócio-gerente da empresa. «A floração veio 
um mês mais tarde e estamos a apanhar as variedades cinco 
seis dias mais tarde, ou seja, teve um ciclo vegetativo mais 
curto. Menos vinte dias de crescimento faz a diferença, mas a 
verdade é que chegando a esta altura, com mais calor, a fruta 
amadurece e tem de ser colhida», acrescenta. 
Apesar dos calibres estarem ligeiramente mais baixos, a fru-
ta «está com uma excelente qualidade», sendo que a gran-
de maioria é vendida no mercado interno, na Sonae e Pin-
go Doce, «exportando-se alguma para a Polónia», refere o 
empresário. Aires Alves avança que por enquanto os «preços 
não estão maus».  

› Márcio Vicente e Aires Alves


