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Em ano de contra-safra, o calor e a seca contribuíram para uma menor produção de pêra e de maçã em Portugal.
Porém, a qualidade da fruta é óptima. Num contexto económico complexo e com a perspectiva

de maior produção na Europa, as contas são, mais uma vez, complexas.
Carlos Afonso

MENOR PRODUÇÃO,
MAS ÓPTIMA QUALIDADE

Sobre a campanha em curso, apreensão e expectativa são 
duas palavras que ouvimos frequentemente por parte das 
empresas de produção e comercialização de pêra e de maçã. 
Isto não se deve à produção, que é de boa qualidade – algo 
que é destacado por todos os produtores e técnicos com 
quem falámos –, embora o volume seja inferior face ao ano 
anterior e com calibres mais pequenos. 
A apreensão e expectativa devem-se sobretudo ao incremen-
to generalizado dos custos – a que vai acrescer a factura da 
conservação e dos transportes – e à incerteza sobre a possi-
bilidade de se conseguir valorizar a fruta, num contexto de 
inflação global e de mais produção na Europa. Com menos 
fruta, o custo unitário também sobe. 

Armamar com -40% de maçã
O concelho de Armamar conta com cerca de 231 produto-
res de maçã e em torno de 1.340 hectares (ha) de macieiras, 
com as variedades Golden, Gala, Fuji, Red Delicious, Reineta 
e Bravo de Esmolfe, segundo a Associação de Fruticultores de 
Armamar. Se num ano “normal” a produção será de aproxi-
madamente 55.000-60.000 toneladas (t) de maçã comercia-

lizável, em 2022 a redução rondará os 40%. A colheita, que 
começou a 22 de Agosto no concelho, irá prolongar-se até 
fim de Outubro, com a apanha das variedades mais tardias, 
como as do grupo Fuji. 
Para a quebra, contribuíram principalmente «a escassez de 
água» – o Inverno pouco chuvoso fez com que a reserva de 
água no solo fosse «muito deficiente» –, «a incidência elevada 
de escaldão provocada pelas temperaturas altas que se regis-
taram e o facto de muitos pomares se encontrarem debilita-
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dos devido à ocorrência severa de granizo nos anos anterioan-
teriores», começa por explicar a Associação de Fruticultores 
de Armamar. «No início a cultura revelou um desenvolvimento 
normal, mas a partir de certa altura com o aumento gradual 
da evapotranspiração devido às temperaturas que se fizeram 
sentir, o desenvolvimento foi sendo menor. As ondas de calor, 
além de aumentarem o stress da cultura, provocaram perdas 
directas devido às queimaduras nos frutos e crescimentos re-
duzidos.» 
Quanto à qualidade, as amostragens efectuadas indicam que 
«o Brix é elevado, o calibre é menor do que a média dos anos 
anteriores e a consistência é boa», enquanto que, a nível da 
cor, «nas variedades vermelhas e bicolores houve alguma di-
ficuldade em obter boas colorações, devido às temperaturas 
altas e humidade relativa baixa que se verificaram na fase de 
acabamento dos frutos, principalmente na variedade Gala». 
A nível fitossanitário, são reportados «alguns ataques de pe-
drado, pontuais», e «ataques de afídios em maior escala, no-
meadamente do afídio cinzento e do pulgão lanígero, cujo 
controlo se tem revelado muito difícil com as actuais soluções 
de insecticidas homologados». 
Sobre o mercado, a entidade refere que «o escoamento da 
produção está com algumas dificuldades», que «a procura de 
maçã é baixa» e que «os preços indicativos praticamente não 
cobrem os custos de produção». A associação sublinha que 
«aumentaram os preços de todos os factores de produção, 

desde fertilização, fitofármacos, energia, combustíveis e mão-
-de-obra, o que encareceu o produto final; porém, os preços 
de venda praticados não estão a reflectir esses aumentos, co-
locando os produtores em grandes dificuldade económicas». 
Em termos da superfície de macieiras no concelho, «a tendên-
cia é a manutenção da área», por combinação de vários facto-
res: «alguns fruticultores vão renovando os pomares mais an-
tigos, verifica-se a plantação de novas áreas e há agricultores 
a abandonar pela baixa rentabilidade da cultura». De acordo 
com a Associação de Fruticultores de Armamar, no concelho 
existem coberturas com rede anti-granizo em alguns poma-
res, mas «devido ao elevado custo de instalação, o município 
procurou novas soluções e, durante este ano, foram instala-
dos canhões anti-granizo». 

«Há condições de valorizar um pouco»
No caso do grupo Lusopera/CPF, a colheita de pêra Rocha fi-
cou entre 30 a 40% abaixo da campanha passada. A fruta tem 
menos carepa, «um grau Brix médio muito bom» e os calibres 
médios são um pouco baixos, devido aos problemas da falta 
de água e aos golpes de calor. Na vertente fitossanitária, a 
estenfiliose apareceu numa fase já adiantada do ciclo da cul-
tura e contribuiu para a quebra de produção. Ainda assim, no 
cômputo geral, João Alves, director, considera que «acabou 
por ser uma campanha muito interessante». 
Reconhece que «os mercados estão, como sempre, pressio-



frutas, legumes e flores | Outubro 202270

nados», mas acredita que, com uma campanha de produção 
menor, «os operadores vão naturalmente colocar menos pres-
são sobre o mercado». «Precisamos realmente que o mercado 
valorize um pouco mais a nossa fruta, porque a produção foi 
mais reduzida. A qualidade é a melhor, apesar de a média dos 
calibres ser um bocado mais baixa, mas há condições de va-
lorizar um pouco – o que é muito importante, até para fazer 
face ao aumento brutal dos custos da produção.» 
Na Lusopera/CPF, continuam a entrar em produção pomares 
mais jovens, mas a relação entre a pêra e a maçã mantém-se, 
com a primeira a representar cerca de 85, 90% e a segunda a 
perfazer entre 10 a 15%. Na campanha da maçã, com a colhei-
ta ainda em curso, mas com o predomínio das Gala, mais pre-
coces, na região Oeste, a empresa regista um volume da pro-
dução «normal», com fruta de qualidade «muito boa» – «quer 
organoléptica quer visual» –, mas de calibres mais medianos 
– também derivado à falta de água e aos golpes de calor. 
Na produção, os custos subiram «seguramente» entre 30 e 
40%. Os custos com a energia na central e o seu impacto na 
campanha, entre outros, geram preocupação. «Ainda não 
sabemos muito bem o que vai acontecer, porque a campa-
nha vai decorrer durante nove ou 10 meses e a energia não 
vai parar de aumentar. Portanto, estamos todos um pouco 
apreensivos face ao cenário que temos pela frente. Enfim, 
vamos ver se conseguimos valorizar a fruta um bocadinho. 
Mas a valorização nunca vai acompanhar este incremento dos 

custos dos factores de produção e da logística de toda a ope-
ração», assinala João Alves. 

«Os agricultores estão descapitalizados»
No concelho de Carrazeda de Ansiães, regista-se este ano uma 
queda «acentuada» na produção de maçã – que, em média, 
andará à volta de 40 a 42% – e calibres menores. O terceiro 
Inverno seguido com pouca precipitação só serviu para agu-
dizar a falta de água no concelho de Carrazeda de Ansiães, o 
que «limitou bastante» a sua utilização para a rega, obrigan-
do a reduzir «bastante» o período de rega e as dotações. 
A isto juntou-se alguma incidência de granizo – que afectou 
grande parte da produção e «provocou uma depreciação bas-
tante elevada da fruta» – e, no início da Primavera, de geada 
– que também ajudou a diminuir a produção –, relata Duarte 
Borges, director técnico da Associação de Fruticultores e Viti-
cultores do Planalto de Ansiães (Afuvopa). 
O técnico garante que «normalmente, a nossa fruta tem o 
Brix bastante alto», e que, «na fruta que está para colher, o 
Brix está bom». No caso das Gala, mais precoces, houve algu-
mas dificuldades com a cor no início, devido às condições cli-
matéricas. Entretanto, com a melhoria dessas condições, «já 
temos boa coloração, até nas variedades amarelas». 
A nível fitossanitário, há a assinalar a incidência de pedrado na 
Primavera, alguns casos de aranhiço vermelho e alguns ataques 
de piolho cinzento – com alguma agressividade, o que obrigou 
a fazer mais do que um tratamento. Duarte Borges realça que 
este ano, no concelho, «cresceu bastante a área da confusão 
sexual, para controlo do bichado da fruta». «Tivemos mais agri-
cultores a aderir ao método da confusão sexual. Diria que, da 
área que nós acompanhamos, temos quase 80% com o método 
da confusão sexual, para controlo do bichado da fruta.» 
O engenheiro agrónomo indica que a área de macieiras do 
concelho andará em torno dos 800 ha, com um universo de 
50 a 60 produtores. Na última década, a área de macieiras no 
concelho «aumentou bastante», mas esse incremento foi me-
nor nos últimos três anos. A variedade mais representativa no 
concelho, em produção e em área, é a Golden. Em termos de 
representatividade, seguem-se as Starking e depois as Gala. 
Os aumentos «brutais e escandalosos» dos factores de pro-

   Valor/Value (€)         Volume (kg)

2020 2021

82.217.660

95.539.493

81.448.323

90.161.589

Exportação de pêra Exportação de maçã

2020 2021

40.833.042

68.199.822

21.766.991

46.506.999
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dução – combustíveis, gasóleo agrícola, adubos, fertilizantes, 
energia – e também da mão-de-obra fizeram subir o custo de 
produção, mas até agora isso não se reflectiu no preço da fru-
ta ao produtor. Como diz Duarte Borges, toda esta situação 
coloca os agricultores, e a viabilidade das explorações, numa 
«situação muito má». 
O técnico da Afuvopa declara que grande parte dos armaze-
nistas que vieram comprar fruta apresentaram aos agriculto-
res «um preço bastante baixo, aquém do esperado» – num 
ano em que «os custos de produção foram altos» – e que, em 
alguns casos, «nem lhes davam preço»: «se queriam entregar 
a fruta à consignação levavam, se não queriam não levavam a 
fruta». Na sua opinião, isto está ligado à fruta em quantidade 
e qualidade produzida no ano passado: «Havia muita fruta 
no mercado. O preço médio não foi muito elevado. E no final 
da campanha, existia ainda alguma fruta em câmara». 
«A conjuntura não é favorável, mas no sector da fruticultura 
a situação está muito má», comenta Duarte Borges. «O pre-
ço pago da fruta da campanha anterior também foi muito 
baixo. Os agricultores estão descapitalizados. Nas situações 
em que houve granizo, o preço da fruta para a indústria não 
dá para colher. Estão a pagar sete cêntimos o quilo da maçã. 
Se calhar é um ano em que fica maçã nos pomares. Há essa 
possibilidade. Na fruta para a indústria, tudo o que seja acima 
dos 10, 12 cêntimos, já é um valor razoável, dá para colher – 
apesar de não pagar, de maneira nenhuma, o prejuízo que o 
agricultor tem. Pagar a mão-de-obra, o gasóleo, as máquinas, 
actualmente fica a mais de sete cêntimos o quilo. É a triste 
realidade que temos na fruticultura.» 
A associação tem divulgado a medida de apoio para insta-
lação de redes anti-granizo e preparou várias candidaturas 
para os fruticultores, mas, apesar de bastantes terem aderido 
e de alguns já estarem a instalar, outros «estão em dúvida se 
vão instalar ou não», devido à «acentuada» subida dos preços 
dos materiais – que fez ultrapassar o valor referenciado para 
o custo da instalação –, à limitação quanto às empresas para 
fazer a instalação e à falta de liquidez ou de margem para 
investir por parte do agricultor. «Apesar de ser um sistema 
bom, que nos protege contra o granizo, o custo ainda é bas-

tante elevado. O que estamos a tentar é, junto da Direcção 
Regional, da Secretaria de Estado da Agricultura, dizer que 
os valores que estão inseridos na medida têm de ser melhora-
dos, face à inflação dos custos do sistema.» 
Outro problema para os agricultores tem sido a mão-de-
-obra, em parte pela concorrência com as vindimas mas tam-
bém porque «a população local já não consegue satisfazer 
as necessidades de mão-de-obra e normalmente já temos 
de recorrer a mão-de-obra estrangeira e a alguma de outros 
concelhos». O técnico fala ainda na inexistência de apoios 
do Governo, com a excepção da antecipação dos subsídios 
do pedido único – que deu «uma ajuda de tesouraria», mas 
«era um valor que o agricultor ia receber em Outubro» – e a 
disponibilização de linhas de crédito, que, contudo, «quase 
ninguém usa» – «O crédito não resolve o problema. Os agri-
cultores já estão endividados, vão endividar-se ainda mais?». 
Para Duarte Borges, além da necessidade de apoios públicos 
concretos, «o caminho é haver mais organização da produ-
ção, para termos concentração e algum peso negocial, para 
se conseguir reivindicar melhor preço na fruta». 

Cerfundão reforça investimento em pomóideas
Em resultado de uma fusão, concretizada este ano, com a So-
ciedade Agrícola Quinta de Lamaçais, a Cerfundão contabi-
liza actualmente 40 ha de pêra (perto de 98% da variedade 
Rocha) e 59 ha de maçã (entre Gala, Red Delicious, Starking, 
Jeromini, Golden, Bravo de Esmolfe e Fuji). A produção de 
pêra atingiu as 400 t e a de maçã, cuja colheita ainda decor-
re, deverá ficar próximo das 800 t, detalha Filipe Costa, sócio 
gerente da organização de produtores sediada no Fundão. 
A fruta apresenta «Brix elevado, boas durezas e boas carac-
terísticas organolépticas». «Não houve grandes problemas fi-
tossanitários», mas ocorreram, na maçã, nomeadamente nas 
Golden, alguns estragos relacionados com escaldão, no início 
de Julho, mas com pouca dimensão. A geada que se verificou 
na altura da floração «reduziu substancialmente o potencial 
produtivo na generalidade dos pomares em produção, princi-
palmente os que estão situados nas baixas do rio Zêzere», nos 
concelhos da Covilhã e de Belmonte. 
A Cerfundão está a «tentar reavivar» a marca da Maçã da 
Cova da Beira Indicação Geográfica Protegida (IGP) e este 
ano também pretendem certificar a maçã Bravo de Esmolfe 
com Denominação de Origem Protegida (DOP), uma vez que 
a zona de Covilhã, Fundão e Belmonte também faz parte da 
área geográfica de abrangência. Filipe Costa frisa que a pêra 
e a maçã representam uma «grande aposta» da empresa – 
«para manter e para aumentar em termos de investimento» 
– e que, «nos próximos dois anos, temos bastante área para 
entrar em produção» destas duas culturas. «Queremos au-
mentar substancialmente a nossa capacidade produtiva, quer 
em pêra quer em maçã. Porque vemos que estas zonas mais a 
norte têm um grande potencial, a nível de condições edáficas 
e climáticas, para essas duas culturas. E também existe uma 
certa complementariedade com as duas frutas mais dominan-
tes, a cereja e o pêssego, uma vez que não há sobreposição 
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em termos de calendário produtivo. Tem diversas vantagens», 
afiança Filipe Costa. 

Maior produção comercializável
A Beyra Douro Fruits nasceu há dois anos, da união de seis 
empresas. No entanto, actualmente duas delas estão de saí-
da do projecto – a Cooperativa de Távora e a Cooperativa de 
Mangualde –, devido às diferenças na sua génese e nos seus 
objectivos, para seguirem o seu caminho, «cada um por si», 
informa José Teixeira, responsável de produção. 
Desta forma, a Beyra Douro Fruits agrega agora uma área 
produtiva de cerca de 700 hectares e aproximadamente 50 
produtores – os quais têm áreas que variam entre 40, 50, 
60 hectares. Em torno de 50% da produção de maçã é da 
variedade Golden. A Gala representa perto de 35%, a Red 
Delicious perfaz à volta de 7% e o resto corresponde a um 
conjunto de variedades com pouca expressão: Reineta, Bravo 
de Esmolfe, Granny Smith...
Em 2022, só em termos de quantidade, «temos uma quebra 
muito significativa em relação ao ano passado», que pode ser 
na ordem dos 40%, 50%. Porém, ressalva José Teixeira, como 
não tiveram granizo na região, «se falarmos da quantidade 
de maçã que há nos pomares comercializável, para o mercado 
de consumo em fresco, temos mais, por exemplo, do que o 
ano passado», em que ocorreu muito granizo. 
A colheita teve início a 22 de Agosto, alguns dias mais tarde 
do que o habitual. Em geral, «o Brix é mais elevado do que 
nos outros anos», e a maçã apresenta, por vezes, em zonas 
mais quentes, «uma dureza um pouco inferior a alguns anos» 
– por exemplo, nas Gala. O calibre «pode ser um pouco me-
nor em algumas variedades, nomeadamente Galas», devido 
à carência de chuva, e, «nas Golden, à partida, deverão ficar 
mais ou menos bons, porque choveu um bocado nestes úl-
timos dias e o tempo também não está muito quente e há 
condições para as coisas evoluírem positivamente», afirma o 
responsável de produção da Beyra Douro Fruits. 
Mesmo sendo um ano de contra-safra, com a ausência de gra-
nizo este «poderia ser um um ano relativamente bom, com 
um equilíbrio entre qualidade e quantidade». Mas a falta de 
água levou ao multiplicar de restrições e à redução dos tem-
pos de rega. O desenvolvimento da maçã também foi con-
dicionado pelo calor: por exemplo, durante vários dias, no 
início de Julho, a temperatura esteve acima dos 40 graus e, 
na segunda quinzena, registaram-se temperaturas entre 35 e 
37 graus. Assim, pela junção da seca e do calor, a maçã tem 
calibres menores, «está mais leve» e o volume de produção 
é inferior. Existe agora o receio, menciona José Teixeira, de 
que, «devido ao excesso de calor, possa haver problemas na 
conservação, em termos de longevidade». 
Ao nível da fitossanidade, numa fase inicial, no pós-floração, 
início de crescimento de frutos, «houve alguma dificuldade 
em controlar o pedrado». «A partir daí, não houve problemas 
de maior.» 
No “universo” dos produtores associados, a instalação de 
redes anti-granizo «está a evoluir favoravelmente», com a 

cobertura de diversos pomares. José Teixeira constata ainda 
que se tem assistido à instalação de canhões para dispersão 
do granizo nas regiões de Armamar e de Moimenta da Beira, 
mas salienta que «defendemos as redes anti-granizo porque 
achamos que é um processo muito mais sustentável e, além 
disso, também promove a qualidade da maçã a outros níveis, 
nomeadamente a redução pelo escaldão solar». 
Quanto à campanha comercial, existe expectativa por causa 
das situações de crise e inflação, mas também apreensão de-
vido à subida dos custos, tanto no campo como na central. 
«A expectativa é que o preço também suba, porque senão 
isto torna-se insustentável. Temos de pressionar os merca-
dos no sentido de fazer subir o preço da maçã. O problema 
é até onde conseguimos ir e se o conseguimos fazer, porque 
há vários players no mercado. E aqui a região norte tem um 
problema grave, que é uma dispersão muito grande de agen-
tes comerciais a vender maçãs. São muitos e pequenos. Devia 
haver aqui maior organização nisso. Este projecto é claramen-
te uma tentativa disso também. Existem muitos operadores, 
que, de uma forma desregulada, oferecem maçãs no merca-
do e podem impedir que os preços também subam. Estamos 
um pouco expectantes relativamente ao mercado, porque 
precisamos que o preço da maçã suba, que o pagamento aos 
produtores da região suba. Mas é capaz de ser um pouco difí-
cil, porque há muitas ofertas de muitos lados. E a própria Eu-
ropa também está com alguma maçã», sustenta José Teixeira. 
O responsável de produção da Beyra Douro Fruits recorda 
ainda o problema de que, «na venda na grande distribuição, 
a maçã também já está com um preço elevado». E, a concluir, 
remata que «existe um diferencial, que é muito grande, que 
acaba por estar do lado das grandes superfícies; isto devia ser 
mais bem repartido, porque senão a situação torna-se difícil, 
porque a produção vai passar um mau bocado nos próximos 
tempos». 


