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Qual é a situação da área de citrinos? Está em cresci-
mento, em redução ou em estabilização?   
Poderemos dizer que estará estabilizada – talvez com um li-
geiro decréscimo, mas não há dados suficientes neste momen-
to para perceber isso. Aquilo que se percebe é que há novas 
instalações. A caracterização das instalações é diferenciada 
do que era antigamente. São instalações de maior dimensão, 
com um cariz muito mais profissional, com pessoas que apos-
tam na produção, na criação de novos pomares, que têm uma 
visão diferente, uma visão empresarial. Portanto, aquilo que 
aparece é de maiores dimensões do que a propriedade de há 
uns anos. Mas em termos de evolução, poderemos dizer que 
haverá uma estabilização. E se houver alguma variação, será 
muito pequena, no sentido de crescer.

A actual campanha é marcada por uma queda na produção de entre 15 a 20%, a que se junta uma redução do consumo, 
num contexto de inflação e de aumento de custos. Em entrevista, José Oliveira, presidente de AlgarOrange – Associação

de Operadores de Citrinos do Algarve, fala ainda sobre a Indicação Geográfica Protegida (IGP) “Citrinos do Algarve”,
sobre a dificuldade de valorizar a fruta e sobre outros desafios que o sector enfrenta.

Carlos Afonso

«A IGP SERÁ O FACTOR
DIFERENCIADOR PARA SE VENDER»

E há uma renovação em termos de variedades e de ár-
vores de citrinos?
Sim, isso é um processo natural. Vão aparecendo novas varie-
dades, principalmente a nível dos frutos miúdos, das clemen-
tinas, híbridos, sobretudo em Espanha. E as pessoas, sempre 
que podem, aproveitam para renovar e apostar em varieda-
des que se diferenciem pela época – por serem mais tempo-
rãs ou mais serôdias – ou pelas características do fruto. Mas 
é uma evolução natural. Em qualquer actividade económica, 
tem de se ter sempre atenção àquilo que existe de novo e ao 
que o mercado pede. 

Que problemas afectam o sector?
O sector tem problemas bem identificados, começando pelo 
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produção. Hoje, com a subida dos custos, a produção está 
perante uma situação bastante apertada, bastante difícil, 
que, do nosso ponto de vista, deverá levar inclusivamente ao 
abandono de algumas explorações, principalmente das mais 
pequenas. Porque não será possível aguentar, não é rentável. 
Há explorações que nestas circunstâncias deixaram de ser ren-
táveis. O sector sente este problema, sente este impacto. Não 
podemos dizer que é uma situação boa. Independentemente 
disso, a parte mais profissionalizada do sector conseguiu atin-
gir patamares de rentabilidade de produção e de qualidade 
que levam a que hoje praticamente 30% da produção seja 
para exportação.   

Existe a perspectiva de haver algum ajuste dos preços, 
no sentido de valorizar a produção? Ou não acreditam 
nisso?  
Não. Sinceramente não acreditamos, pelas circunstâncias pe-
las quais nós estamos a passar, a nível global: a questão da 
inflação, a questão das consequências da guerra na Ucrânia, 
a diminuição do poder de compra. Estamos a verificar agora, 
no início da nova campanha, um abaixamento de consumo 
significativo. Ora, havendo abaixamento de consumo, as ten-
dências a nível de preços sabemos quais são. Nestas circuns-
tâncias, se houver muita oferta e se o consumo baixar e se 
não se conseguir fazer fluir o produto, naturalmente que o 
preço vai diminuir. E nestas circunstâncias é muito difícil fazê-
-lo reflectir na produção. 

No Congresso Mundial dos Citrinos, no fim de Novem-
bro, a Organização Mundial dos Citrinos (World Citrus 
Organization) divulgou uma estimativa de redução de 
13% na produção de citrinos no Hemisfério Norte. Mas, 
nestas circunstâncias, isso não vai valer de muito, ou 
vai?   
Não vai. A produção portuguesa ronda as 400.000 toneladas. 

problema estrutural da água. Apesar de agora ter chovido 
francamente bem, de ter havido acumulação de água nas 
barragens – aqui no Algarve menos do que no resto do País e 
as barragens do Barlavento também têm uma acumulação de 
água pequena. A água é um problema estrutural que o sector 
sente – como os outros sectores de outras actividades sentem 
no Algarve, porque este é um problema de toda a região e 
de todos os sectores – e que entendemos deve evoluir para  
uma situação de maior capacidade de captação. Isto é, mais 
bacias de retenção, sejam elas uma barragem nova ou açudes 
– com uma capacidade de retenção mais pequena. Do ponto 
de vista do sector, deve acontecer. Repare que, nesta altura 
em que choveu relativamente bem, a zona onde choveu mais 
foi na zona do Algarve central, onde não existe nenhuma bar-
ragem. Pode ter sido um acaso, mas as pessoas que conhecem 
o assunto acham que não, acham que há bacias na zona do 
Algarve central que poderiam ser aproveitadas... e que esta 
precipitação que ocorreu agora parece mostrar isso. Depois 
temos problemas ao nível das pragas. Existe uma praga que 
todos os anos causa problemas económicos grandes aos citri-
cultores, que é a mosca da fruta. Há muito tempo que pedi-
mos um plano integrado de combate a esta praga, tal como é 
feito em Espanha, um programa que considere todas as ver-
tentes de combate à praga, sejam biológicas, sejam por es-
terilização de machos... Há também a ameaça da entrada de 
uma possível doença, a HLB, que se entrar na região poderá 
significar o fim da citricultura do Algarve. Aconteceu na Fló-
rida. Aconteceu no Brasil. A Trioza, o vector que pode fazer a 
propagação dessa doença, entrou pelo norte da Galiza, veio 
por aí abaixo e já entrou no Algarve. Existem iniciativas dos ór-
gãos oficiais no sentido de reterem a expansão desse vector. 
Esperemos que resulte. Mas é uma ameaça que está em cima 
do sector, claramente. Acreditamos e queremos acreditar que 
a evolução tecnológica e o aparecimento de novos produtos 
possam constituir um obstáculo ao aparecimento da doença. 
Outra questão que nos preocupa é a subida dos custos de 
produção – sejam eles energia, combustíveis, matérias-primas 
do tipo cartão, matérias-primas do tipo adubos, pesticidas... 
Tudo isso aumentou de tal maneira, teve um impacto tão 
grande, quer na agricultura – e neste sector em particular – 
quer nos outros, que leva a que o rendimento dos produtores 
tenha caído e esteja criada uma situação muito complicada. 
Contrariamente às ideias que se passaram, principalmente na 
comunicação social, os preços da laranja não aumentaram. O 
reflexo não veio até à produção. Em determinada altura, um 
comentador na televisão disse que a laranja tinha aumentado 
30% ou 40% de um mês para o outro. Isso não é verdade. O 
que aconteceu foi a mudança da origem da laranja, quando 
acabou a de origem portuguesa e se passou para a laranja 
importada. Naturalmente que a laranja importada é sempre 
muito mais cara. E não se fez esta triagem mais fina para 
perceber de onde é que vinha o aumento. E depois criam-se 
conclusões erradas. De qualquer maneira, o preço que existe 
para o consumidor não é substancialmente diferente do que 
era e as diferenças que aconteceram não se reflectiram na 
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Ora, isto é uma gota de água no oceano. Quando a WCO pre-
vê esse abaixamento, também prevê no Hemisfério Sul um 
crescimento na produção de África, nomeadamente na África 
do Sul. E, por outro lado, temos a produção do Egipto, da Tur-
quia e de Marrocos, que, face à retracção do mercado russo 
e ucraniano, certamente que vão invadir o mercado europeu 
com a sua fruta. Ao acontecer isso, esse produto vai retirar 
parte da exportação espanhola, que é a mais significativa. 
Nós, como disse, somos uma gota de água no oceano. A nível 
europeu, não temos importância. A nossa produção não en-
tra nesses números macro. A maioria dos 30% de exportação 
é colocada em mercados específicos, em que a qualidade do 
produto diferencia. Mas não somos nós o regulador de preço, 
são os grandes produtores, nomeadamente os espanhóis. Va-
mos imaginar que os produtores algarvios não queriam ven-
der abaixo de um determinado preço. O mercado tem outras 
fontes. Nós, de facto, não temos peso para influenciar. Nem 
as circunstâncias que existem a nível global o permitem. Nes-
te momento, estão a juntar-se todos os factores negativos em 
relação à possibilidade de se poder reflectir algum crescimen-
to nos preços.

A IGP Citrinos do Algarve tem sido muito usada? E tem 
tido algum impacto em termos de mercado, de valori-
zação da fruta?
Neste momento, do nosso ponto de vista, a IGP é ou será a 
grande mais-valia para se poder vender o produto. Não é o 
factor de diferenciação de preço. A nossa visão é que a IGP 
será o factor diferenciador para se vender, porque hoje o con-
sumidor quer garantias e a IGP dá as garantias de produção, 
de comercialização, relacionadas com a obrigatoriedade de 
determinadas certificações. É isso que o consumidor preten-
de. Para nós, daqui a um curto prazo, essa será a grande mais-
-valia da IGP. Na campanha de 2020-2021, terão sido coloca-
das no mercado entre 50 e 60.000 toneladas de fruta IGP. A 
tendência, naturalmente, será para aumentar, porque os pro-
dutores e os empresários começam a perceber que efectiva-

mente o caminho será por aí. Porque quando isso não aconte-
cer, as dificuldades de comercialização serão muito maiores.

A produção canalizada sobre o chapéu da IGP é escoa-
da mais no mercado interno ou para o exterior?
No mercado nacional. Para o exterior, a esmagadora maioria 
tem outras certificações. Hoje, no mercado nacional, pratica-
mente todas as grandes cadeias de distribuição comerciali-
zam IGP. E há cadeias que já só comercializam IGP.

Os impactos das alterações climáticas estão a acen-
tuar-se?
Acompanhamos a evolução global. Para nós, as alterações 
climáticas têm impacto na água e no possível aparecimento 
de novas pragas. As alterações das condições climáticas po-
dem levar a isso. Se as temperaturas continuarem a aumentar, 
pragas que não seriam normais ocorrerem na nossa latitude 
poderão vir a aparecer em função dessas mesmas alterações. 
Também serão necessárias novas variedades, mais adaptadas 
a situações climáticas mais hostis – como temperaturas mais 
altas –, com menor necessidade de água. Cada vez consumir-
mos menos água, a eficiência na rega, hoje é uma preocupa-
ção de todos. Essa preocupação existia e sempre existiu, por-
que 70% da água que é utilizada na rega dos pomares é de 
origem subterrânea e tem de ser extraída através de bombas, 
o que implica custos energéticos. Com o incremento desses 
custos, os produtores foram naturalmente procurando gas-
tar o menos possível, porque quanto menos água pudessem 
usar, mais poupavam. Portanto, a preocupação que hoje se 
põe também com as alterações climáticas já vinha do facto de 
ser um custo significativo para a produção. Já há bastantes 
anos que a maioria dos grandes pomares do Algarve utiliza 
tecnologia de rega gota-a-gota, o que levou a uma alteração 
substancial das quantidades de água usadas. O aparecimento 
de novas tecnologias, as sondas que medem a humidade no 
solo, as estações meteorológicas, são factores que levam à re-
dução do consumo de água e isso é uma preocupação natural 
dos produtores.

Quanto ao problema da mão-de-obra, tem-se acentuado?
A mão-de-obra é um problema que acompanha a agricultura 
e outros sectores. A economia do Algarve é esmagadoramen-
te baseada no sector do turismo e sabemos os problemas que 
esse sector tem com a mão-de-obra. A agricultura acompa-
nha essa situação. É um problema generalizado. Não estamos 
numa situação especial em relação a outros sectores na re-
gião e em relação a outras zonas.

Que perspectiva há para a campanha em curso, em ter-
mos de volumes e de qualidade da produção?
Em termos de volume, prevê-se que possa haver uma redução 
na produção da ordem dos 15% a 20% relativamente à cam-
panha passada. Em termos de qualidade, tendo nós tido pro-
blemas de água, os calibres são mais pequenos – não tivemos 
problemas graves de falta de água, mas houve problemas 
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ao nível das quantidades de água de que as árvores neces-
sitavam. Ora, sendo os calibres mais pequenos, existe maior 
dificuldade na comercialização. E sendo os calibres mais pe-
quenos, há uma maior percentagem de fruta que vai para 
a indústria, cujo preço é dramaticamente diferente do preço 
que, apesar de tudo, se consegue no mercado normal. O pre-
ço da indústria, ao nível dos frutos miúdos – das tangerinas e 
clementinas –, não existe sequer. Pagam um cêntimo por qui-
lo, quando, em termos médios, a apanha dos frutos miúdos 
custa nove cêntimos por quilo. Em muitos dos pomares que 
este ano tiveram muita fruta que não foi vendida, essa fruta 
caiu para o chão. Ao cair para o chão, as larvas da mosca vão 
ficar no solo. E para o ano vai haver infestações ainda muito 
maiores. É um ciclo terrível. 

Há alguma perspectiva de a AlgarOrange vir a integrar 
a WCO?
Sim. Nós temos esse objectivo. No congresso da WCO, esta-
vam lá os países todos da bacia do Mediterrâneo menos Por-
tugal. O que nos entristece profundamente. A nível nacional, 
a nível oficial, não há nada ou nenhum organismo que nos 
represente. E quando falamos nos valores estatísticos de pro-
dução, de comercialização... Todos os valores estatísticos que 
existem são os valores do INE e a segurança destes valores 
não é um dado adquirido. Não há uma recolha credível de 
valores que caracterizem o sector. Preços, por exemplo. Em 

Espanha, temos “n” sítios, “n” organismos que semanalmen-
te colocam os preços de mercado. Em Portugal, não temos 
nada disso. Portanto, a credibilidade do sector estatístico não 
existe. Sabemos que isto vai levar tempo, naturalmente, mas 
nós gostaríamos de poder criar uma associação, que será esta 
AlgarOrange, que, de alguma forma, com o decorrer do tem-
po, consiga ultrapassar estes défices ao nível da organização 
do sector. E naturalmente gostaríamos de estar inseridos em 
organizações do tipo da WCO, porque efectivamente é daí 
que vem a informação. E hoje a informação é tudo, seja em 
qualque área.

Em que estado está a candidatura que apresentaram 
de um projecto para luta à mosca da fruta?
Estamos à espera que possa ser aprovado. Integram esse pro-
jecto um conjunto de entidades oficiais, como a Direcção Re-
gional de Agricultura e a DGAV. Será um projecto no âmbito 
do PRR. 

Têm realçado a necessidade do cadastro da citricultura 
portuguesa. Existe algum avanço nessa vertente?
Não. Esse projecto de que estávamos a falar sobre a mosca 
da fruta também engloba uma vertente sobre o cadastro, 
porque sem cadastro não há possibilidade de se ter um plano 
de combate às pragas. Tem de haver a caracterização do que 
existe e sem essa caracterização não é possível. 


