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O ano de 2022 deverá ter fechado com mais de 1.800 M€ 
em exportações de frutas, legumes e flores, alcançando assim 
um novo recorde. 
À data de fecho desta edição, o Instituto Nacional de Esta-
tística (INE) já tinha disponíveis os dados preliminares das ex-
portações de frutas, legumes e flores (sem os processados, 
que habitualmente entram nestas contas) nos onze meses de 
2022. Estão por divulgar os resultados do mês de Dezembro – 
que deverão ser comunicados a 8 de Fevereiro.
E vamos a contas. Em 2021, as exportações nacionais de 

De Janeiro a Novembro de 2022, Portugal exportou 1.318 M€ em frutas, legumes e flores, estando ainda de fora destas
contas os processados. Estes são os dados preliminares avançados pelo INE, que dão assim conta de um aumento

de cerca de 15% em valor nas vendas destes produtos para fora, face ao período homólogo de 2021.
Ana Gomes Oliveira

EXPORTAÇÕES DE FRUTAS
LEGUMES E FLORES AUMENTAM 15% 

frutas, legumes e flores ultrapassaram pela primeira vez a 
barreira dos 1.700 milhões de euros (M€) – mais propria-
mente, 1.713 M€ –, o que constituiu o valor mais alto de 
sempre. 
No primeiro semestre de 2022, Portugal tinha já atingido os 
939 M€. Contabilizando de Janeiro até Novembro, e sem es-
tarem ainda integrados os valores dos processados – que em 
2021 atingiram perto de 500 M€ – as frutas, legumes e flores 
alcançaram os 1.318 M€, um aumento de cerca de 15% face 
aos primeiros onze meses de 2021 (1.149 M€). Ou seja, a man-
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terem-se as vendas dos processados, 2022 deverá ter fechado 
com mais de 1.800 M€ em exportações, alcançando assim um 
novo recorde. 
Os 1.318 M€ corresponderam à venda de 1.251.888 toneladas 
(t) de produtos, o que representa, em volume, um aumento 
de 21% face ao mesmo período de 2021, ano em que nos pri-
meiros onze meses se venderam 1.034.817 t. 
Avizinham-se assim resultados positivos para este sector que 
atravessa momentos desafiantes decorrentes de um conjunto 
de factores que passam pela inflação, as alterações climáticas 
ou o conflito bélico na Ucrânia. 
Segundo os mesmos dados enviados à nossa revista pelo INE, 
entre as frutas mais exportadas encontram-se os frutos ver-
melhos, as pêras, as laranjas, os kiwi, os limões e as maçãs. Já 

no que diz respeito aos legumes, ocupam o top da lista o to-
mate, hortícolas congelados, a abóbora e a batata, que não 
inclui as vendas de batata semente. De Janeiro a Novembro 
de 2022, só os frutos vermelhos (framboesa, amora e mirtilo) 
renderam perto de 245 M€, seguidos da pêra, que represen-
tou mais de 102 M€. 
Refira-se que os principais mercados para exportação deste 
sector são Espanha, França, Países Baixos, Alemanha e Reino 
Unido. 

Frutas mais exportadas 2022 (Jan a Nov – M€) Fonte: INE Legumes mais exportadas 2022 (Jan a Nov – M€) Fonte: INE

Principais mercados FLF Fonte: INE

 

 

• Armazenamento com temperatura controlada (de 0ºC a 18ºC / 0ºC a -22ºC)

• Controlo veterinário

• Armazém com 3.000 m2, dos quais 2.000 m2 dedicados a carga refrigerada

• Autorização aduaneira à exportação e Importação (Entreposto Aduaneiro) 
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