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Portugal é o terceiro maior produtor de Alfarroba do Mundo, 
cuja produção se concentra em mais de 95% no Algarve. Vota-
da ao anonimato durante muito tempo, a alfarroba começou 
a ser mais atractiva nos últimos três anos, sendo neste mo-
mento um dos frutos secos mais valorizados comercialmente. 
Este ano chegou a valer 53 euros por quinze quilos, estando 
agora em cerca de 30 euros. Números bastante atractivos do 

Este ano, o preço de quinze quilos desta leguminosa chegou aos 53 euros. É um dos frutos secos mais valorizados
no momento e caminha para produto certificado. É produzida no Algarve em 14 mil hectares, existindo

apenas uma unidade transformadora de semente em Portugal: a Industrial Farense, que visitámos.
Ana Gomes Oliveira

ALFARROBA: DO ANONIMATO
AO ESTRELATO  

ponto de vista económico para uma cultura tradicional que 
não precisa de muita água e que retém bastante CO2. 
Vista como uma cultura com futuro, muitos produtores têm 
apresentado projectos para a sua instalação. «A produção de 
alfarroba, além de estar a ter uma valorização extraordinária, 
vai ter um grande crescimento pelos pomares que já estão 
ou vão ser instalados», refere Horácio Piedade, da AGRUPA 
– Agrupamento de produtores de alfarroba e amêndoa. «Até 
aqui foi uma cultura um pouco esquecida, que andava no ano-
nimato, mas verificámos uma mudança de paradigma e os 
nossos governantes aperceberam-se disso também», refere. 
André Coelho é um jovem produtor de alfarroba em cerca de 
cinco hectares de pomar intensivo de regadio (só de apoio) 
instalado há cerca de oito anos. «Considero que é o fruto seco 
mais valioso do momento. Trabalho com o pomar enxertado 
onde tenho sete variedades domésticas provenientes da zona 
do Algarve e penso que fiz uma boa aposta», refere. 
A AGRUPA gere cerca de 1.800 hecatres de alfarrobeiras, com 
perto de 400 sócios no activo. «No nosso agrupamento, de 
2019 a 2021 comercializámos 1.400 toneladas, que renderam › Semente de alfarroba na Industrial Farense
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› Centro de Experimentação Agrária de Tavira

aos sócios cerca de 983 mil euros. Em 2022, já vamos com 
2.500 toneladas e já há uma receita de mais de 2 milhões de 
euros. É um grande incremento», acrescenta Horácio Piedade. 
É tendo em conta este potencial, que estão a trabalhar para a 
certificação IGP da alfarroba do Algarve.  
A Industrial Farense, criada em 1944, em Faro, é a única trans-
formadora de semente de alfarroba em Portugal. Fundada 
por Vítor Neves, é hoje gerida por Isaurindo Chorondo, Ange-
lina Chorondo Martins e Eliana Chorondo. Trabalhando ape-
nas com matéria-prima endógena, transforma a semente des-
te fruto para dois dos seus derivados – a goma e o gérmen. 
Exportam para mais de uma dezena de países. 
«A nossa alfarroba está entre as melhores do Mundo, mas 
falta-nos escala. As variedades são misturadas porque não 
há produtores com volumes suficientes para uma tonelada 
ou duas de semente de uma só variedade. Temos capacidade 
para fazer 3 a 4 mil toneladas de sementes por ano, corres-
pondente a cerca de 40 mil toneladas de alfarroba, que é o 
que o Algarve produz. É um mercado em crescimento e con-
corremos com países como Espanha, Itália e Marrocos», diz 
à nossa revista Isaurindo Chorondo. Para este responsável a 
aposta tem de continuar a ser feita na qualidade. «Não pode 
acontecer o que se verificou este ano. Tivemos de devolver 
muita alfarroba que não estava ainda boa para a colheita, 
mas que os produtores tiraram da árvore porque viram que 
os preços estavam os 53 euros», alerta. 

TAVIRA ACOLHE A ÚNICA COLECÇÃO
DE ALFARROBEIRAS EM PORTUGAL       

A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

mantém, no Centro de Experimentação Agrária de Tavira, 

colecções de alfarrobeira (44 acessos), amendoeira (122 

acessos) e figueira (97 acessos), que ocupam uma área 

de cerca de 2,70 ha, e estão entre as mais importantes e 

representativas do país, sendo mesmo, no caso da alfar-

robeira, a única a nível nacional. 


