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O que destacaria dos dados sobre as exportações por-
tuguesas do sector das frutas, legumes e flores? 
No primeiro semestre de 2022, verificámos um aumento de 
16% nas exportações de frutas, legumes e flores, alcançan-
do os 939 milhões de euros. No início de Fevereiro teremos 
a divulgação dos dados mais recentes por parte do Instituto 
Nacional de Estatística e estou bastante optimista e confiante 
nos resultados anuais das nossas exportações, no que se re-
fere ao crescimento em valor e quantidade. O valor por quilo 
deve ficar idêntico ao de 2021, o que reflecte a enorme difi-

culdade que atravessámos em repercutir no valor de venda 
o crescimento acentuado dos custos de produção. Recordo 
que na última década, entre 2010 e 2021, Portugal duplicou 
as vendas internacionais de frutas, legumes e flores, passan-
do de 780 milhões de euros para 1.731 milhões de euros. E 
continuamos a trabalhar para atingirmos o objectivo de 2.500 
milhões de euros de exportações até 2030. O sector tem de-
monstrado, ano após ano, uma enorme resiliência e chegou 
a hora de, também do lado governativo, termos sinais claros 
de uma estratégia forte para a agricultura. As empresas en-

A Portugal Fresh reclama um maior investimento público no sector agroalimentar, a par de uma redução significativa da carga 
fiscal sobre as empresas. Em entrevista, Gonçalo Santos Andrade, presidente da associação para a promoção das frutas

legumes e flores de Portugal, traça o caminho já percorrido nas exportações nacionais e o que está ainda por fazer.
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frentam a maior subida de sempre nos custos com a ener-
gia, combustíveis, fertilizantes e outras matérias-primas, ao 
mesmo tempo que necessitam urgentemente de um plano 
concreto para a gestão dos recursos hídricos. Só conseguimos 
crescer com investimento.

Referiu a questão ligada ao valor por quilo dos produ-
tos exportados. Pode concretizar melhor este contexto?  
No geral, estes resultados são positivos, mas uma análise mais 
fina permite concluir que o valor por quilo dos produtos não 
cresceu na mesma proporção do crescimento dos custos de 
produção, o que representa uma perda de competitividade 
das empresas, com muitas a passarem enormes dificuldades 
financeiras. No primeiro semestre, as exportações, em valor, 
cresceram 16% e, em quantidade, 14%. O valor por quilo au-
mentou apenas 1,3%, o que, em muitos casos, não compen-
sou a subida galopante dos custos, com perdas reais de valor. 
Temos aumentos de custos muitos variáveis, conforme os sub-
sectores, que variam entre 25% e 70%. 

Há fileiras em ascensão?
Os produtos portugueses têm muita procura no mercado in-
ternacional e distinguem-se pela qualidade e sabor que apre-
sentam. Os produtos transformados de frutas e legumes, 
onde se inclui o tomate transformado, são os que tiveram um 
melhor desempenho nas exportações, face a 2021, e conse-

guiram aumentar o seu valor por quilo de venda. As expor-
tações de pequenos frutos, de citrinos, de tomate fresco, de 
kiwis, de pêras e de maçãs, entre outros, tiveram crescimento 
na quantidade e valor das exportações. O sector dos frutos 
secos vai ganhar cada vez maior importância em Portugal nos 
próximos anos. 

O incremento das exportações tem sido notório desde 
a criação da Portugal Fresh. A organização do sector é 
mesmo um ponto-chave para este sucesso? 
A organização deste sector é fundamental para assegurar 
escala e coesão. A Portugal Fresh tem hoje mais de 90 em-
presas associadas, que representam mais de 4.500 produto-
res nacionais, além de 17 associações. A nossa ambição, até 
2030, passa também por termos um sector mais organizado. 
Actualmente, apenas 25% do valor das frutas, legumes e flo-
res passa por organizações de produtores, quando a União 
Europeia já regista uma média de 50%. Temos de continuar a 
unir esforços para aumentarmos a cooperação das empresas 
e nos aproximarmos desse valor.

Têm conseguido implementar o projecto de internacio-
nalização que apresentaram para o biénio 2022-2023?
O Projecto Conjunto de Internacionalização 2022/2023, 
apoiado pelo Portugal 2020 – Programa Operacional Compe-
titividade e Internacionalização, está em plena implementa-

(Chamada para rede fixa Nacional)

(Chamada para rede fixa Nacional)

(Chamada para rede fixa Nacional)



frutas, legumes e flores | Fevereiro 2023

PLANTAS ORNAMENTAIS PORTUGUESAS 
PROMOVIDAS NA ALEMANHA        

A Portugal Fresh esteve em Essen, na Alemanha, entre 

24 e 27 de Janeiro, para participar na IPM Essen, a mais 

importante feira mundial do sector das flores e plan-

tas ornamentais. Viplant, Viveiros Monterosa, Schroll e 

Colossus Plants foram as quatro empresas portuguesas 

produtoras de plantas ornamentais que integraram o 

stand da Portugal Fresh na IPM Essen, que esperava a 

visita de mais de 54 mil profissionais e 1.500 participantes. 

Esta foi a primeira edição pós-pandemia da IPM Essen. 

Gonçalo Santos Andrade afirma: «As empresas portu-

guesas de plantas ornamentais demonstram, ano após 

ano, uma enorme capacidade competitiva nos mercados 

internacionais. Depois de dois anos de interrupção, e 

com uma pandemia que, no seu início, fez colapsar o 

mercado das plantas ornamentais (provocando enormes 

prejuízos), ver agora as empresas a apostarem na pro-

moção internacional abre boas perspectivas para este 

ano». O regresso à IPM Essen «é muito importante para 

reforçar ligações com clientes, captar novos e demonstrar 

que este é um sector com enorme potencial para crescer». 

A participação da Portugal Fresh é realizada no âmbito 

do Projecto Conjunto de Internacionalização 2022/2023 

apoiado pelo Portugal 2020 – Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização. Prevê um inves-

timento global de 948.900,85 € , financiado em 54% pelo 

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

ção. Além da Fruit Logistica, este ano iremos marcar presença 
na Fresh Produce India, com uma missão empresarial. Temos 
também nos planos uma deslocação ao IPM ESSEN, à Iber Flo-
ra, em Valência, além de, naturalmente, a Fruit Attraction, 
que já se assume como um dos principais palcos de promoção 
externa das empresas portuguesas. Entre as iniciativas, está 
também o congresso do ICOP e a presença nos dois maiores 
eventos do sector em Portugal, a Feira Nacional da Agricultu-
ra e a Agroglobal. Estamos ainda a desenvolver esforços para 
lançar uma missão empresarial à Califórnia, aproveitando a 
PMA Fresh Summit Convention, que se realiza em Outubro e 
uma missão aos países nórdicos ainda este semestre.

O mercado asiático continua a ser um dos mais promis-
sores?   
A Ásia é um continente com enorme interesse para o sector e 
já é responsável por metade das compras mundiais de frutas 
e legumes. Países como a China, a Índia e a Indonésia tam-
bém merecem uma atenção especial. Temos de estar atentos 
à demografia mundial. Neste momento, alimentamos 8 mil 
milhões de consumidores e, em sete anos, ascenderemos aos 
8,5 mil milhões. A UE deve ter uma estratégia de autonomia 
agroalimentar, para dar resposta aos consumidores europeus 
e a países terceiros.

Como está a funcionar o mercado europeu?
O nosso objectivo passa por consolidar os principais merca-
dos de exportação, já que a União Europeia é o nosso prin-
cipal destino e representa mais de 80% do valor das nossas 
exportações. Dentro da UE, Espanha é o nosso maior compra-
dor de frutas, legumes e flores, concentrando 29% do valor 
exportado. Seguem-se a França, os Países Baixos, a Alemanha 

e o Reino Unido. Em 2022 houve uma retração de consumo 
de frutas frescas ao nível do retalho nos principais países para 
onde exportamos, com quedas entre os 5 e os 12% em valor. 
A par disso, temos de continuar a apostar nos principais mer-
cados emergentes, com enorme potencial para o país. Esta-
mos sempre atentos a novas oportunidades e mercados. 
 
Como é que as empresas exportadoras têm estado a li-
dar com as dificuldades inerentes ao contexto actual 
de guerra, ano de seca, inflação?
Antes de mais, tenho de deixar um elogio ao sector que, 
como sempre, demonstrou uma enorme capacidade de resi-
liência face a uma conjuntura difícil e muito exigente. Este 
é um sector que alcança resultados positivos mesmo num 
contexto com tantos factores adversos: primeiro, uma pande-
mia, depois a seca, a guerra, a subida dos preços, a inflação. 
E que, concorrendo num mercado global e numa maratona 
já de si difícil, tem ainda de lidar com o facto de partirmos 
em condições muito desiguais face às dos nossos principais 
concorrentes: Espanha, França e Itália. Reclamamos há vários 
anos um maior investimento público no sector da agricultura 
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e alimentação, sinal do reconhecimento de que é absoluta-
mente estratégico para a economia do país. Relativamente 
a medidas concretas, é fundamental priorizar, desde já, a 
modernização dos perímetros de rega, a par da aposta em 
novas reservas e novas fontes de água. Sem uma estratégia 
nacional e sustentável para o regadio, além dos problemas 
que vivemos todos os anos, o resultado será, no limite, a 
crescente dependência das importações.
 
A resposta do Governo a estas dificuldades tem sido 
a adequada face às medidas adoptadas pelos gover-
nos dos países nossos concorrentes? 
Todas as medidas tomadas até agora pelo Governo foram 
exíguas face às adoptadas, por exemplo, em Espanha, que 
é o maior concorrente de Portugal a nível da produção, mas 
também em França ou Itália. Tenho dito que nós não recla-
mamos nada de diferente ou de extraordinário, até porque 
temos perfeita noção da conjuntura muito difícil que atra-
vessamos. Agora, operamos num mercado global, onde os 
nossos concorrentes directos adoptaram medidas a nível 
dos fertilizantes, do gasóleo agrícola, da energia, ou mes-
mo de suporte face às enormes subidas de custo de outras 
matérias-primas. Defendemos publicamente a importância 
de um reforço do investimento público no Orçamento do 
Estado para 2023, a par de uma redução significativa da 
carga fiscal sobre as empresas, tornando-as mais robustas 
e competitivas no mercado global. Nada disto se materia-
lizou. 

O que se perspectiva da participação portuguesa na 
Fruit Logistica, que decorre na Alemanha? 
A participação de empresas portuguesas na Fruit Logistica 
é uma oportunidade fundamental para promovermos as 
frutas e legumes nacionais junto de compradores interna-
cionais, num esforço conjunto para diversificar mercados e 
aumentar o valor dos produtos portugueses, reconhecidos 
pela sua qualidade e sabor distintivo. Na Fruit Logistica de 
2023, Portugal estará representado por mais de 20 empre-
sas e associações e irá ocupar uma área total de 300 m2. 


