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Que importância assume o estudo caracterizador que 
divulgaram este ano sobre o sector dos frutos secos em 
Portugal?
O Estudo Caracterizador dos Frutos Secos produzido pela Por-
tugal Nuts para os seus associados e com benefícios indirectos 
para todos os produtores de frutos secos em Portugal é um 
documento essencial que traça o quadro destas culturas no 
país, de uma forma pragmática, como não tinha sido feito até 
então. Este é um bom exemplo de proposta de valor colectivo 
que desejamos para os nossos associados. 

Que dados destacaria do referido estudo?
As conclusões são várias, mas se quisermos sublinhar algu-
mas diria as seguintes : Portugal com o maior crescimento 
em área e produção de amêndoa no mundo nos últimos dez 
anos; Produção portuguesa garante já a autossuficiência para 
amêndoa e castanha; Frutos secos portugueses produzidos 
numa lógica de proximidade do maior mercado consumidor, 
que é a Europa; Produtividades médias a aumentarem expo-
nencialmente devido ao regadio e à agricultura de precisão; 
Portugal com vantagens comparativas ambientais em relação 
à Califórnia em termos de eficiência na utilização de água; 
Frutos secos portugueses no top do ranking de culturas se-
questradores de carbono com 15 toneladas de CO2/ha.

A partir dessas conclusões, o que pode ser trabalhado?
Muito se pode fazer ainda em relação a este enorme poten-
cial, que é muito animador para Portugal quando comparado 
com os seus mais directos concorrentes. Mas há dois pontos 
essenciais que têm de ser trabalha-
dos: a promoção do consumo e a 
necessidade premente de uma indús-
tria de processamento que permita 
mais transformação dos frutos secos 
produzidos em Portugal. A lógica 
da verticalização ainda em território 
português é já uma realidade para 
alguns associados da Portugal Nuts e 
prova ser uma estratégia vencedora 
a partir do momento em que há mas-
sa crítica produtiva que justifique o 
investimento industrial.

Considera que, para quem se ins-
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como a amêndoa produzida em Portugal começar a ser reconhecida em relação à americana.
Ana Gomes Oliveira

«TEMOS DE TRABALHAR A PROMOÇÃO 
DO CONSUMO E A INDÚSTRIA»

tala, existe aconselhamento adequado para a escolha 
das variedades mais adequadas consoante a região?
Nas regiões mais a Norte, onde a cultura de frutos secos é já 
uma realidade com algumas décadas, as variedades estão de 
forma geral estabilizadas. Porém, coloca-se a questão da idade 
dos pomares e das produtividades típicas de culturas de sequei-
ro; já nas Beiras, Centro e Sul do país – onde estão a ser instala-
das as novas plantações de regadio – ainda há dúvidas quanto 
às variedades mais adequadas e, por isso mesmo, os produtores 
apostam em diferentes variedades para testarem o seu com-
portamento, também numa lógica de mitigação de risco.

Qual tem sido o comportamento dos mercados? 
Quando, há dois anos, ninguém antecipava que os fertilizan-
tes tivessem um acréscimo de 300%, a energia de 150%, os 
fitofármacos de 50%, pouco haverá a dizer sobre a fiabilidade 
daquilo que em teoria é um plano de negócios convencional. 
Sabemos hoje que o cabaz alimentar aumentou dois dígitos 
depois do início da guerra e que a inflação terá certamente 
efeitos directos nas escolhas do consumidor. Isto é válido para 
qualquer produto agrícola e certamente também para este 
sector, que no caso de Portugal ainda é muitas vezes conside-
rado de nicho.

Está em cima da mesa a estratégia de Portugal e Espa-
nha trabalharem mais em conjunto para conseguirem 
de alguma forma absorver mais importações da Euro-
pa, que recorre muito aos frutos secos do Chile e Cali-
fórnia?

Nas grandes feiras internacionais, 
como a Fruit Attraction, em Madrid, 
ou a SIAL, em Paris, os nossos associa-
dos foram procurados por traders e 
retalhistas que procuravam concreta-
mente a amêndoa mediterrânica ou 
ibérica, produzida em Portugal e em 
Espanha. Isto quer dizer muito con-
cretamente que os resultados da pro-
moção da qualidade e características 
organoléticas da amêndoa produzida 
em Portugal começam a ser reconhe-
cidas em relação à amêndoa america-
na. É um sinal muito importante para 
o sector porque é o reconhecimento 
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da qualidade da nossa amêndoa e que desejamos que tenha 
reflexos comerciais, valorizando a amêndoa portuguesa.

Há projeções que indicam que, face às alterações cli-
máticas, alguns países produtores poderão ter de des-
localizar algumas das suas explorações, como no caso 
da Califórnia, devido à seca. Portugal corre esse risco? 
Neste estudo quisemos ser objectivos e demonstrar cientifica-
mente que, em matéria de sustentabilidade, os frutos secos 
são uma cultura que em Portugal tem uma vantagem compa-
rativa em termos mundiais. Nas páginas 87 e seguintes do Es-
tudo FS PT NUTS há demostração empírica disso mesmo: Uso 
eficiente da água (menos 30% de água para produzir uma 
amêndoa em relação ao maior produtor mundial e também 
lugar cimeiro com apenas um litro de água utilizado para ob-
tenção de 80 mg de proteína); Uso de fitofármacos (- 43% en-
tre 2011 e 2018); Emissões de CO2 (apenas 0,43 GEE por kg de 
frutos secos produzidos quando comparado com tofu, 3 kg 
GEE por Kg produzido, ou café, 28 GEE por kg produzido; Se-
questro de carbono de 15 toneladas CO2/ha.

Pensa que o aumento dos custos de produção pode in-
viabilizar a perspectiva de que em 2023 Portugal al-
cance a autossuficiência? 
Sendo que estamos a falar de culturas permanentes e de pla-
nos de negócios com períodos de maturidade medidos em 

décadas temporais de produção para obter o retorno dese-
jado, os investimentos que já estão na fase de plantação vão 
seguramente continuar. Se a fase do plano de negócio ainda 
está na fase de prospeção de terra disponível e estudos de 
viabilidade, dependendo da dimensão e da maturidade do 
investidor, aí sim, poderá haver um compasso de espera ou 
alguma hesitação.

O que é urgente para o sector dos frutos secos nacio-
nais em matéria de apoios da política pública? 
É urgente que o PEPAC aprovado em Bruxelas comece desde 
já a ser executado e que o PDR que transitoriamente acom-
panhará o sector por mais alguns anos, ainda que com novo 
financiamento, seja desde já mobilizado para alavancar in-
vestimentos verdadeiramente estruturantes para que o país 
produza riqueza e garanta melhores salários. Devemos com-
preender de uma vez por todas que a agricultura profissiona-
lizada pode competir ao mesmo nível com os outros sectores 
da economia. O Estudo da PT Nuts mostra precisamente que 
em termos de índices salariais, a agricultura já ultrapassou a 
construção e serviços e está cada vez mais próxima da indús-
tria. Para além disso, tem um valor inestimável naquilo que é 
o contributo para a coesão territorial e social, pois investe de 
forma massiva em regiões do interior, contrariando aquilo que 
é a lógica típica dos restantes sectores de economia que pro-
curam sobretudo áreas industriais em perímetros urbanos. 


