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Como manter a rentabilidade da cultura num contexto mun-
dial de preços baixos e de custos de produção elevados foi 
um dos desafios lançados na mesa redonda realizada no âm-
bito do III Simpósio Nacional de Frutos Secos, que decorreu 
entre os dias 14 e 16 de Novembro, no Auditório da Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, em Faro, numa 
iniciativa organizada pela Sociedade de Ciências Agrárias de 
Portugal (SCAP) e pelo Centro Nacional de Competências dos 
Frutos Secos (CNCFS). 
O tema foi apontado por Miguel Chaves, director geral da 
Migdalo, empresa familiar que se dedica à produção, trans-

O forte incremento destas culturas acarreta vários desafios, não apenas nos modos de produção,
mas também na comercialização. Agentes ligados aos frutos secos elencam alguns deles,

bem como outras vertentes importantes para o futuro da actividade.
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formação e comercialização de amêndoa no Alentejo, dan-
do conta que conseguir manter a rentabilidade no contexto 
actual é um dos grandes desafios da produção. «Para fazer 
face a isso, temos procurado produtividades sustentadas no 
futuro e que nos dêem essa rentabilidade. Estamos muito fo-
cados em recuperar o ambiente, como a fertilidade do solo, 
trabalhar com a microbiologia do solo ou a biodiversidade 
funcional e, por outro lado, temos investido muito na parte 
da monitorização. Este ano, através de uma empresa ameri-
cana, vamos começar a fazer monitorização por avião. Perde-
mos resolução face ao drone, mas ganhamos em frequência, 
porque podemos fazer mais voos por campanha», explicou 
Miguel Chaves. O objectivo é reduzir quebras no potencial 
de produção. Para que este desafio se cumpra, é essencial, 
reforçou «as sinergias com a investigação». Uma parceria fun-
damental para outro desafio apontado, que é o da fitossa-
nidade. «O dinamismo do sector trouxe algumas “dores de 
crescimento” e faltam, por exemplo, trabalhos de investiga-
ção sobre o processamento na pós-colheita. Os produtores 
fazem tudo bem durante o ano e na altura da colheita e 
pós-colheita perde-se qualidade e produção, por não haver 
conhecimento de questões como controlo de maturação, lim-
peza ou secagem. Muitas vezes o produto chega às fábricas 
de descasque com percentagens muito elevadas de danos por 
causa de mau processamento.
Na parte da comercialização, o director geral da Migdalo con-
fessa-se «um pouco assustado» com as previsões de cresci-
mento de produção, por considerar que ainda não estamos 
preparados para esses volumes, frisando ainda o facto de al-
gumas das novas variedades de amêndoa não serem ainda co-
nhecidas pelo mercado. «O lado positivo é que começamos a 
ter mais volumes para dar resposta aos pedidos estrangeiros, 
estamos também a conseguir colocar lotes mais homogéneos 
de uma variedade com garantia de estabilidade ao longo dos 
anos e entusiasma-me a aceitação que estas variedades estão 
a ter no mercado. Há muito interesse em testar estas varie-
dades mediterrânicas de casca dura e modernas como uma 
alternativa ou um complemento às variedades americanas. 
Mas o sector tem de estar organizado», concluiu.  
Também orador desta mesa redonda, Albino Bento, presi-
dente da Direcção do CNCFS, referiu que um dos principais 
desafios do amendoal de sequeiro (nos 26 mil hectares em 
Trás-os-Montes, 90% são em sequeiro), prende-se com a sua 
rentabilidade económica. «Há níveis produtivos baixos. Es-
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tamos a falar de um rendimento bruto de 1.500 euros por 
hectare. Ou conseguimos valorizar essa produção para que 
seja mais bem paga, ou temos de incrementar a produção», 
afirma. Para o professor, a valorização poderia ser alcança-
da com água – cuja resposta não será rápida e muito massi-
ficada – ou através da certificação biológica, que encontra 
obstáculos de peso por causa dos níveis elevados de ácido 
fosfónico na amêndoa. Defendendo uma ligação estreita 
do sector com a comunidade científica, Albino Bento refere 
que no caso do pistácio tem-se verificado «um pouco de 
voluntarismo a mais e tem-se plantado pistácio em zonas 
onde mais tarde podem surgir problemas». No regadio, a 
apreensão recai na fitossanidade face à ameaça de inimigos 
como a vespa da amendoeira ou a Xylella fastidiosa com a 
redução dos pesticidas. «É um erro. Todos os pesticidas que 
têm impacto ambiental e humano devem sair do mercado, 
mas reduzir ferramentas cria-nos problemas, deveríamos 
monitorizar os tratamentos que se fazem para que os pro-
dutores mantivessem armas de combate», defende.  
Já o director regional do Algarve, Pedro Valadas Montei-
ro, apontou como principais desafios na região e no sector 
dos frutos secos a «enorme competição por terra, a falta de 
mão-de- obra, e a manutenção das culturas tradicionais que 
não são tão rentáveis». «Alguém já referiu os pagamentos 
ecossistémicos. Nalguns casos, o agricultor funciona como 
guardião da paisagem, que evita a desertificação, o incên-
dio, contribui para a regularização do ciclo hidrológico, faz o 
sequestro de carbono, etc… Se calhar, a sociedade civil tem 
também de começar a remunerar esse prestador de servi-
ços que trabalha uma parcela onde a cultura não é rentá-
vel», sustentou. Por outro lado, frisou que a certificação da 
produção é fundamental para as culturas que demonstram 
potencial, como é o caso da alfarroba. «Ou seja, o desafio é 
“aproveitar a onda” e criar uma IGP Alfarroba do Algarve, 
dossiê no qual já estamos a trabalhar com a AGRUPA– Agru-
pamento de produtores de alfarroba e amêndoa.» 
A sessão de encerramento do simpósio, que contou com a 
presença de cerca de 120 pessoas e com perto de 40 co-
municações orais e em painel, esteve a cargo do secretá-
rio de Estado da Agricultura e Alimentação, Rui Martinho, 
que, começando por referir «a vitalidade evidente de todo 
o sector», evidenciou a «evolução extraordinária de siste-
mas mais intensivos que aproveitam o potencial do regadio, 
como é o caso da amêndoa», mas também das culturas mais 
tradicionais, referindo-se em particular à alfarroba e à cas-
tanha. «Em 2021, a alfarroba exportou mais de 50 milhões 
de euros, assim como a amêndoa. A castanha atingiu um va-
lor próximo de 30 milhões de euros. São números com uma 
grande expressão na nossa balança comercial, mas estamos 
a falar de culturas com muita influência na valorização dos 
territórios.» Por essa razão, relembrou um aviso específico 
que o Ministério abriu para o apoio ao aumento da área 
destas culturas tradicionais. «O PEPAC também irá dar con-
tinuidade a políticas de apoio, seja no investimento ou nas 
medidas de controlo a pragas e doenças», avançou. 

CULTURA PRAGA CONCENTRAÇÃO/DOSE 

Amendoeira 
Cicadela-da-vinha 

(Empoasca vitis ) 

100 – 125 mL/hL 

(max. 1,5 L/ha) 

VOLUME CALDA 
Nº MÁX.         

APLICAÇÕES 
INTERVALO 
SEGURANÇA 

1000-1500 L/ha 1 14 dias 

Extensão para uso menor 
em AMENDOEIRA 


