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FRUTOS SECOS E ALGARVE:
TRILHANDO UM CAMINHO CONJUNTO 

DESDE TEMPOS IMEMORIAIS 

Portugal apresenta excelentes condi-
ções edafoclimáticas para a produção 
de frutos secos e na última década as-
sistiu a um considerável aumento do 
investimento, área instalada, produção 
e exportações neste setor, no qual já 
raiamos a autossuficiência. É hoje em dia 
inegável a competitividade internacio-
nal desta fileira, na produção primária e 
na transformação, que tornam, à data, 
o País no 5º maior produtor europeu 
de frutos secos, continente em que o 
saldo da respetiva balança comercial é 
ainda claramente deficitário, logo atra-
tivo para o crescimento sustentado da 
produção oriunda de geografias como a 
portuguesa. 
As fruteiras do pomar tradicional algar-
vio (consociação no todo ou em parte 
de alfarrobeira, amendoeira, oliveira e 
figueira, em diferentes densidades) são 
desde tempos ancestrais, elementos 
icónicos da paisagem e dos agro-silvo-e-
cossistemas do Barrocal, para além de, 
juntamente com a pesca, terem sido, até 
ao advento do turismo e atividades co-
nexas a partir da década de 60 do século 
passado, importante fonte de receita e 
emprego. Desde então, temos assistido 
a profundas transformações: a consocia-
ção tradicional, mercê da perda de ren-
tabilidade, dá lugar ao cada vez maior 

predomínio dos pomares estremes, 
onde a alfarrobeira, que conheceu uma 
valorização espetacular nos últimos anos 
(praticamente decuplicou a cotação da 
arroba no espaço de 5 a 7 anos, por via 
da procura internacional dos transfor-
mados obtidos principalmente a partir 
da semente, que representando apenas 
10% do peso da vagem, responde por 
80% do seu valor) é claramente a pre-
ferida, ao mesmo tempo que assistimos 
ao declínio ou estagnação das áreas das 
demais espécies, isto apesar de alguns 
episódios interessantes de efeito de ni-
cho (na amêndoa pela sua reputação de 
qualidade para a doçaria tradicional, no 
azeite premiado a nível internacional de 
alguns produtores de quinta e no figo 
em fresco); o impacto das alterações cli-
máticas, onde avulta a seca que é já es-
trutural, exige na sua adaptação a con-
versão paulatina do sequeiro puro para 
um regime híbrido (sequeiro ajudado), 
mas paralelamente o défice hídrico faz 
com que estas espécies, menos exigen-
tes em água/mais resilientes ao stress 
hídrico, emerjam como alternativas in-
contornáveis na equação do inelutável 
reordenamento agrícola. 
Também no Algarve as perspetivas fu-
turas para a fileira dos frutos secos se 
apresentam desafiantes, importando, 

de modo a melhor aproveitar o seu po-
tencial:
• promover uma adequada interligação 
ao conceito da Dieta Mediterrânica, quer 
na componente nutricional quer paisa-
gística e histórico-cultural;
• valorar as suas externalidades positivas 
ao nível dos serviços não transacionáveis 
de ecossistema e no ordenamento da 
paisagem/diminuição do risco estrutural 
de incêndio;
• apostar no ID+i como via para conti-
nuarmos a acrescentar valor através da 
transformação/novas utilizações indus-
triais e mitigação/adaptação às tendên-
cias pesadas (chamo à colação a impor-
tância de projetos como o recentemente 
aprovado à DRAP Algarve no âmbito do 
PRR – Terra Futura sobre valorização de 
recursos genéticos tradicionais, novas 
culturas e gestão de água de rega em 
contexto de alterações climáticas);
• concretizar definitivamente a ligação 
ao turismo, quer na ótica do “exportar 
cá dentro” (diferenciando a oferta atra-
vés do enfoque no maior aproveitamen-
to dos recursos endógenos), quer do 
turista enquanto consumidor da paisa-
gem;
• apostar na certificação da origem como 
forma de garantir e valorizar a qualidade 
da produção. 
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