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Todos os investimentos requerem prospecções. Mas a volati-
lidade inerente à actividade agrícola, aliada aos longos prazos 
para a obtenção de resultados, obriga a reajustamentos, rea-
daptações e mudanças de rumo. O segredo é aprender com 
os erros e manter uma visão visionária. 
No Alentejo, mais concretamente em Ferreira do Alentejo, 
opera a Migdalo, uma empresa familiar que se dedica à pro-
dução, transformação e comercialização de amêndoa e que 
está entre as primeiras produtoras de amendoal naquela re-
gião que passou a ser beneficiada pela disponibilidade de água 
de Alqueva. Começaram a plantar em 2013, tendo hoje pro-
dução própria em cerca de 150 hectares, gerindo mais 500 ha 
de fornecedores da região. 
Dado o crescimento potencial do sector, avançaram em 2016 
com a instalação de uma unidade de transformação de des-
casque e comercialização de amêndoa, que dimensionaram 

São percursores de novas práticas agrícolas no amendoal, do recurso a tecnologias de ponta, na experimentação de novas 
variedades e de inovadoras abordagens ao mercado. Falamos de duas empresas com investimentos avultados

na cultura da amêndoa – uma no Alentejo e outra na Beira Baixa – cujo empreendedorismo
tem aberto caminho ao desenvolvimento da fileira: a Migdalo e a Veracruz.
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A PRODUÇÃO QUE VEIO PARA FICAR

com base em estimativas da EDIA naquela época que apon-
tavam para 3.000 hectares de amendoal de regadio no perí-
metro de rega sob influência de Alqueva. «Hoje a realidade 
é outra. O sector cresceu muito rápido nos últimos seis a sete 
anos e os desafios estão aí. É óbvio que há coisas que hoje, sa-
bemos, deveriam ter sido feitas de maneira diferente», refere 
Miguel Chaves, director geral da Migdalo.  
Apesar de em termos comerciais, se referir a «um ano difícil», 
o empresário afirma que a Migdalo está bem. «O mercado 
está a atravessar um período de alguma instabilidade e inde-
finição fruto de todo o contexto mundial. Além disso, vimos 
de dois anos com muita produção mundial, sendo que, pela 
primeira vez nos últimos anos, a procura está a aumentar a 
um ritmo mais lento. Tem sido um desafio para todos, mas 
a Migdalo continua a crescer, tanto em volume de negócio, 
com em quilos processados e comercializados por ano. Tam-
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bém crescemos no número de fornecedores de amêndoa e 
agricultores que querem trabalhar connosco.» 
O aumento do volume de negócios acontece, como refe-
re, porque há novas áreas em produção e porque os amen-
doais já instalados têm aumentado a produção. 
«Em qualidade, foi um ano muito bom, porque não faltou 
água ao longo do ano. A nível Ibérico estamos com o mio-
lo de melhor qualidade. A água é um factor chave e este 
ano veio reforçar a competitividade na zona de Alqueva, 
porque noutros perímetros de rega da Península Ibérica 
tiveram de limitar a quantidade de água utilizada na agri-
cultura», explica. Ou seja, num ano em que o mercado está 
mais difícil, «esta diferenciação ajudou a escoar e a valorizar 
a produção do Alentejo». 
Depois de quase dez anos de experiência, a Migdalo já per-
cebeu quais as variedades que funcionam melhor, não só 
em termos agronómicos, mas também industrialmente e 
comercialmente. «As que temos trabalhado têm todas va-
lências positivas. E para a região onde estamos, que não 
é representativa de todo o Alentejo, temos bons desem-
penhos da Lorraine, Guara, Vairo, Marinada e Belona. São 
muito completas. Há depois outras que têm o seu espaço 
para fins mais específicos», especifica Miguel Chaves, acres-
centando que a empresa está «muito focada em vender o 
miolo natural, sobretudo para exportação, com um grau 
de diferenciação de selecção bastante elevado para poder 
entrar em mercados de maior valor acrescentado». Porém, 
não descura a atractividade do mercado interno. «Temos 
uma marca própria de miolo de amêndoa natural para o 
mercado nacional. Estamos também a fazer alguns ensaios 
para algum tipo de transformação na amêndoa e pastas de 
amêndoa, mas para já está tudo numa fase muito embrio-
nária. São formas de entrar mais na cadeia de valor, chegar 
mais perto do consumidor final e tentar encontrar diferen-
ciação de utilização para vários tipos de amêndoa com estas 
diferentes variedades», remata.  
Mais para cima, no distrito de Castelo Branco, dividem-se 
entre o Fundão e Idanha-a-Nova as cinco herdades da Ve-
racruz, grupo luso-brasileiro que tem em curso um inves-
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› Miguel Matos Chaves, da Migdalo
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timento de 50 milhões de euros, o maior alguma vez feito 
naquele distrito, assente em smart farming e tecnologia de 
ponta para a produção, transformação e comercialização de 
amêndoa. 
A primeira fase deste projecto foi reconhecida Projecto de Po-
tencial Interesse Nacional (PIN) e implica um investimento de 
26,3 milhões de euros. 
Tal como no Alentejo, também nesta região do interior de 
Portugal se tem aprendido com os erros. Quem o assume é 
David Carvalho, fundador e CEO da empresa. «Começámos o 
projecto em 2017. É claro que temos aprendido muito. Apos-
támos em variedades que hoje não plantaríamos, plantámos 
pouco de outras que se mostraram mais adequadas, mas to-
dos estes passos fazem parte da actividade, cuja realidade vai 
mudando. E nada como ver o comportamento da planta no 
solo para tirarmos as nossas conclusões. Já identificámos es-
ses ajustes e para as zonas de expansão vamos já com esse 
conhecimento». 
A Veracruz trabalha em dois modelos produtivos, o superin-
tensivo e o intensivo e continuará a apostar neste modelo 
híbrido que se distribui em 50/50. «Há cinco anos o superin-
tensivo motivou um grande debate, tal como aconteceu há 
cerca de 15 anos com a transição do olival tradicional. Mas a 
verdade é que no superintensivo, com apenas uma máquina e 
um operador conseguimos fazer a colheita, por isso será para 
manter neste proporção, até porque a escassez de mão-de-

-obra é uma realidade», avança David Carvalho. 
Correndo atrás do mote de produzirem «a melhor amên-
doa mediterrânica», a Veracruz consegue manter estes 
modelos abraçando uma prática de agricultura regene-
rativa. «É uma aposta que fazemos e temos feito várias 
acções e investimentos nesse sentido. Por outro lado, 
queremos entrar nos mercados com a chancela da me-
lhor amêndoa, comprada a quem a produz. Nós. Isso 
tem sido muito bem aceite nas feiras onde vamos, por 
exemplo.»  
Com mais de 1.300 hectares plantados, iniciaram ago-
ra a fase ligada à agroindústria, fazendo já o descasque 
de toda a produção nas próprias herdades. «Além disso, 
estamos a arrancar com algumas iniciativas da parte in-
dustrial, onde se inclui o lançamento de marca própria, 

para agregar valor. Sempre quisemos ocupar esse papel na 
cadeia. Entrar na distribuição, na venda directa, é um outro 
negócio, mas lançámos a nossa marca, com uma embalagem 
trabalhada e sabores inovadores, como amêndoa com coco e 
canela ou com sal e alecrim. Em 2023 já estará disponível no 
retalho português e internacional, onde já temos clientes na 
Suíça e contactos com França e Reino Unido».
O foco, frisa o CEO, é chegar com o produto acabado ao con-
sumidor e trabalhar muito os sabores. «Guardámos a nossa 
colheita para atender a esse mercado e vamos processando a 
amêndoa para esse objectivo. É ir ao encontro dos parceiros 
que querem comprar directamente ao produtor. Também se 
alia muito bem à nossa estratégia do projecto de rastreabi-
lidade, uma vez que todas as embalagens têm um QR Code 
com todo o percurso do produto, incluindo as práticas rege-
nerativas. Eu diria mesmo que este passa a ser o nosso core 
business – ocupar todo este papel na cadeia, direccionados 
para o consumidor directo e focados em produtos de alto va-
lor. Para esta meta, as certificações que temos obtido são im-
prescindíveis. Resultam de investimentos muito grandes, mas 
são garantias de segurança e qualidade que reflectem muito 
bem o nosso posicionamento.»
Refira-se que nesta campanha, a Veracruz colheu cerca de 
500 toneladas de amêndoa, mantendo as estimativas que ti-
nham sido feitas face a um ano agrícola que David Carvalho 
descreve como «muito complicado». 

› David Carvalho, fundador e CEO da Veracruz

› Veracruz


