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As condições climáticas únicas deste país à “beira mar plan-
tado” proporcionam uma produção agrícola de qualidade 
que tem conseguido conquistar cada vez mais consumidores 
internacionais. Recorde-se que, em pouco mais de dez anos, 
o valor das exportações de frutas, legumes e flores produ-
zidos em Portugal mais do que duplicou, passando de 780 
milhões de euros em 2010, para 1.700 milhões de euros em 
2021. Cerca de 85% das vendas seguem para mercados da 
União Europeia, mas a par da consolidação destas geogra-
fias, as empresas exportadoras procuram novos mercados 
emergentes. Porém, os desafios e constrangimentos não têm 
dado tréguas. Depois da prova de fogo passada no período 

da pandemia de covid-19, o sector tem vindo a lidar com um 
conjunto de outros factores adversos, como a seca extrema 
e a guerra na Ucrânia, que levou à inflação generalizada. O 
aumento dos custos, nomeadamente de transporte e ener-
gia, criou graves problemas na logística de exportação o que, 
aliado a um mau ano agrícola, fizeram de 2022 um ano difícil 
para quem pretende crescer além-fronteiras. 

Fortalecer o poder negocial
A FreshFusion é um agrupamento de empresas da região Oes-
te, criado em 2015 para potenciar a capacidade de produção 
e de exportação da pêra Rocha, enviando a fruta para vários 

Não basta ter produtos de qualidade para alcançar o sucesso no comércio internacional. Com mais ou menos experiência, 
maior ou menor escala, as empresas do sector têm de ter em conta os factores que as tornam competitivas

e saber contornar o actual contexto mundial.
Ana Gomes Oliveira

OS DESAFIOS QUE AS EMPRESAS 
TÊM DE ULTRAPASSAR
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mercados europeus, entre os quais se destaca a Alemanha, 
fruto da parceria criada com a cadeia de supermercados Lidl.
No ano passado, a FreshFusion exportou menos pêra, resulta-
do da quebra de produção na ordem dos 40 a 50%. E se em 
2021, o agrupamento conseguiu enviar cerca de 700 camiões 
(o equivalente a 14 mil toneladas de pêra), em 2022 terão 
seguido perto de 400 viaturas com a fruta nacional. Indepen-
dentemente do mau ano agrícola, as atenções viram-se para 
os factores de diferenciação, ou seja, aqueles que potenciam 
a colocação da pêra Rocha nos mercados internacionais. 
David Mota, da FreshFusion, defende que, hoje, as grandes 
cadeias de retalho da Europa procuram essencialmente três 
coisas. «Por um lado, querem um produto com o máximo de 
shelf life possível, para garantir poucas quebras, tanto duran-
te todo o processo de abastecimento às lojas, como depois em 
prateleira. A pêra Rocha responde muito bem a este requisi-
to», afirma. Por outro lado, há cada vez uma maior exigência 
no que diz respeito a certificações e gestão de resíduos. «O 
processo produtivo destas frutas, que vão sobretudo para o 
Norte da Europa, tem de respeitar um conjunto de condições 
técnicas para garantir os critérios exigidos. Por exemplo, no 
Lidl, a fruta só pode ter até cinco resíduos, o que obriga a 
um trabalho de campo mais exigente. Verifica-se uma maior 
preocupação com a sustentabilidade, com o impacto ambien-
tal que as produções têm, e garantir isso também é uma for-
ma de aumentar a quantidade de fruta exportável», enumera 
o mesmo responsável. Em terceiro lugar, David Mota refere 

a questão ligada aos preços competitivos. «No caso da pêra 
Rocha competimos na Europa com Espanha, Itália, Holanda e 
Bélgica. Se, por um lado temos a desvantagem de estarmos 
mais longe, com um custo logístico superior, por outro, te-
mos, à partida, um custo de produção mais competitivo com-
parado com o que se faz nessas geografias, nomeadamente 
na Holanda e na Bélgica, que são dois países que têm crescido 
muito em pêra, em particular na Conference. Portanto, te-
mos a capacidade de podermos oferecer uma fruta compe-
titiva, até porque o preço é sempre uma grande questão e, 
em anos como este, de ligeira contração de consumo ou de 
indefinição, ser competitivo em preço é chave», sustenta. 
O desafio da rentabilidade da cultura é um dos elencados 
pelo empresário, também CEO na Luís Vicente, que defen-
de a necessidade de algumas mudanças. «Quando olhamos 
para o tecido produtivo nacional, vemos que é bastante he-
terogéneo e com uma média de produtividade por hectare 
relativamente baixa quando comparada com os países que 
já referi.» Segundo David Mota, há produtores com práticas 
agrícolas que permitem resultados acima da média e outros 
em transição. «Há uma mudança em curso porque há novas 
pessoas a replantar e fazem-no com sistemas mais intensivos 
e em regadio. O desafio da rentabilidade da cultura só será 
possível com acesso à água. Mas ainda estamos perante um 
sector onde há de tudo um pouco».
Na sua opinião, é preciso ainda uma maior concentração. «Te-
mos um excesso de entidades exportadoras para um volume 
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de fruta que ronda as 150 mil a 160 mil toneladas. Por parte 
de quem compra, existe uma relativa facilidade em negociar 
preço porque está muito fragmentado… tem 30 opções. A 
dimensão média de organização de produtores em Portugal 
é de 5 milhões de euros de facturação. Quando olhamos para 
organizações de produtores da vizinha Espanha vemos que 
facturam 400 ou 500 milhões de euros… Ou mesmo a Áustria, 
onde existe uma entidade que congrega 90% da maçã, isto é, 
quem quiser maçã austríaca, ou negoceia com esta entidade 
ou não consegue maçã. O poder negocial nesta escala é ob-
viamente superior», exemplifica. «Temos de conseguir ser ca-
pazes de reconverter pomares antigos, de recapacitar o sec-
tor replicando bons exemplos de inovação a nível produtivo 
noutros países e depois olhar à séria para a questão da con-
solidação, para ganhar poder negocial», conclui David Mota. 

Dar um passo atrás para dar dois à frente
Localizada no Ribatejo, mais propriamente no concelho de 
Torres Novas, Golegã, a Hortícolas Casal D’Avó é gerida por 
Manuel Jorge Gomes e os seus cinco filhos que desde muito 
cedo acompanharam os seus pais na produção e comercializa-
ção das frutas e legumes.
Em 2010, o volume de vendas ultrapassou 1 milhão de euros, 
tendo vindo a aumentar até aos dias de hoje, tendo-se aproxi-
mado dos 3 milhões em 2021. Com 300 hectares de produção 
de hortícolas, a empresa quis crescer internacionalmente. O 
primeiro passo foi dado no ano passado, ao participarem pela 
primeira vez na Fruit Attraction, feira internacional do sector 
hortofrutícola que se realiza todos os anos em Madrid, Espa-
nha. «O nosso objectivo é procurar melhores preços e escoar 
a nossa produção. Queríamos exportar abóbora e nabos, mas 
ainda não foi desta que conseguimos», começa por dizer Só-
nia Gomes, uma das filhas do fundador. Isto porque, como 
nos conta, 2022 foi um ano agrícola mau, havendo pouca pro-
dução e deixando a Hortícolas Casal d’Avó sem margem de 
manobra para seguir a estratégia da exportação. «Trouxemos 
alguns contactos da nossa presença em Madrid, mas a produ-

ção foi toda escoada no mercado interno. Já conseguimos ex-
portar alguns nabos para Espanha, mas precisamos de facto 
de mais produto, como tivemos em 2021.»
Além de Espanha, os mercados mais apetecíveis para esta 
empresa são França e Holanda para as couves, e Inglaterra 
para as Butternut. «Ainda tentámos fazer alguma coisa com 
Inglaterra, mas tivemos muitas dúvidas em perceber os certi-
ficados exigidos e decidimos não correr o risco de enviar um 
camião que voltasse para trás. Além disso, algumas exigências 
implicam investimento, por isso, avançaremos quando tiver-
mos mais produção porque a verdade é que esta escoámos 
toda em Portugal». Apesar das dificuldades sentidas em ex-
portar para o Reino Unido, a empresa não desiste e procura-
rá ultrapassar todas as dúvidas e contrariedades. «Penso que 
para outros países europeus será diferente, mais fácil, como 
Espanha, que correu muito bem, e França.»
Além das abóboras e dos nabos, Sónia Gomes vê também 
potencial nas couves que produzem. «Mas estamos depen-
dentes de muitos factores. Esta chuva, por exemplo, tem sido 
boa para as terras, mas impediu-nos de fazer as plantações. 
Temos mais de 200 mil plantas no armazém desde Novembro 
para plantar e ainda não deu por causa das chuvas. Se tivesse 
feito acordos com esses clientes, teria sido difícil dar respos-
ta aos compromissos. Porém, o ano passado estraguei muita 
couve porque não havia mercado. Mas a agricultura é mesmo 
assim», remata a mesma responsável, afiançando que a estra-
tégia de promoção internacional é para seguir. 

Custo de transporte difícil de diluir 
A Mais Ecológico, empresa de produção, comercialização e 
exportação de hortofrutícolas produzidos em modo biológi-
co, começou a exportar em 2016. No ano passado foram pela 
primeira vez à Fruit Attraction, em Madrid, para promoverem 
os seus produtos além-fronteiras e diversificarem a carteira 
de clientes. Ainda estão a trabalhar contactos que estabele-
ceram nesse ponto de encontro internacional. 
Com uma parte da produção em São Pedro do Sul e outra no 
Algarve, possuem uma área coberta com perto de seis hec-
tares e uma área de produção ao ar livre que ronda os 15 
hectares. Nestas terras produzem hortícolas e ervas aromáti-
cas, os produtos que querem fazer chegar a outras partes do 
mundo, além dos mercados para onde já exportam, nomea-
damente Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra e Suíça.  
À semelhança de outras empresas exportadoras do sector 
agrícola, querem entrar em novos destinos, mas com cautela, 
até porque este ano «as incógnitas são muitas», diz-nos Ân-
gela Pinto, responsável da Mais Ecológico. 
A engenheira agrónoma realça que, além de todas as dificul-
dades próprias do actual contexto, enfrentam ainda o desa-
fio de trabalharem em agricultura biológica. «Se é verdade 
que são produtos cada vez mais procurados e com uma valo-
rização interessante, também é verdade que se trata de uma 
aposta que, apesar de não estarmos arrependidos, traz di-
ficuldades acrescidas na produção. Não é fácil conseguir os 
parâmetros exigidos pelos clientes. É um processo de aprendi-
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zagem e que leva algum tempo. E estamos obviamente muito 
dependentes do ano agronómico. Em agricultura biológica, 
as ferramentas demoram mais tempo a actuar e são mais 
dispendiosas, apesar de não termos verificado a escalada de 

preços que ocorreu no convencional». 
A verdadeira subida de preços foi sentida na parte logística, 
«nomeadamente no transporte, que subiu entre 15% a 20%, 
sendo muito difícil absorver este valor em hortícolas». Os au-
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mentos de custos das embalagens também se fizeram sen-
tir. «Diria que estes foram dois constrangimentos com peso», 
reforça Ângela Pinto. A responsável lembra que estas ques-
tões logísticas se tornam um problema face à concorrência 
de Itália e França, que têm o mesmo período de produção e 
que pagam menos transporte. «Além disso, sentimos falhas 
na qualidade do transporte. As transportadoras espanholas 
trabalham melhor no controlo da temperatura do que as 
nacionais e temos de ter a certeza que o produto chega em 
condições ao destino. De qualquer modo, só em transporte, 
pagamos cerca de 50% a mais do que um francês, o que nesta 
categoria de produtos é uma imensidão. Pegando nas emba-
lagens, as caixas de cartão subiram 25 a 30%. O que fizemos 
foi tentar usar o menos possível material de embalagem», ex-
plica.
«Não posso também deixar de referir os efeitos dos factores 
climáticos, que não ajudaram à produção. Diria que em 2022 
se formou uma conjuntura contra a agricultura e não tivemos 
tantos produtos para exportar», remata Ângela Pinto.

Ano de ouro para exportações de banana
O ano de 2022 foi de recorde para a Franol Importação e 
Exportação de Frutas, quer em termos de volume de vendas 
globais, quer em vendas para a exportação. «Foi um ano mes-
mo bom», resume Ricardo Guedes, director geral da empresa 
de Vila Nova de Famalicão que actualmente opera 100% fo-
cada na banana.  
«Em 2020 e 2021 as nossas exportações representariam cerca 
de 5% do nosso volume de facturação. Em 2022 esse valor 
passou para 12,5%. Mais do que duplicámos as nossa vendas 
para fora. Em termos de volume de exportação, aumentou 
277% comparativamente a 2021. Não podíamos estar mais 
satisfeitos.»
Com 35 anos de actividade, a Franol sempre se dedicou ao 
mercado nacional. Porém, sentiram a determinada altura que 

o mercado interno já não lhes permitia crescer. «E pensámos 
em exportar para Espanha, porque é muito fácil entregar pro-
dutos aqui ao lado. Diria até que é mais fácil e mais barato 
mandar um carro para Madrid do que para o Algarve. E foi 
tendo em conta esta estratégia que em 2020 nos estreámos 
com stand nas feiras internacionais. A Fruit Attraction, em 
Madrid, potenciou-nos um incremento nas vendas. De 2021 
para 2022 crescemos 40% nas nossas vendas, essencialmente 
por causa da feira», conta Ricardo Guedes.  
«Gostamos de dar um passo de cada vez. Solidificámos a nos-
sa posição no mercado nacional, há dois anos e meio estamos 
a trabalhar em Espanha e está a correr muito bem. No final 
do ano passado exportámos pela primeira vez para França 
e, portanto, o passo seguinte poderá passar por crescer no 
mercado francês.» 
Para o empresário, a presença na feira de Madrid não funcio-
na apenas para o crescimento das vendas em Espanha, mas 
também para o mercado nacional, porque cada vez mais os 
operadores, os fornecedores e os clientes estão a visitar estas 
feiras. «Dá-nos visibilidade e é uma montra muito importante 
nesse sentido. Temos uma marca de banana exclusiva, que 
é a Vamos!, da República Dominicana, que é só nossa para 
trabalharmos no mercado Ibério e nestes eventos as pessoas 
acabam por associar as marcas à nossa empresa.» 
Fazendo um balanço da actividade em 2022, Ricardo Guedes 
refere a dificuldade em gerir o aumento dos custos do com-
bustível, que levou as agências marítimas a actualizarem os 
preços por contentor em 1.500 ou 2.000 dólares. «Uma situa-
ção que nos causou problemas porque tínhamos contratos 
fechados e fomos obrigados a pagar este aumento. Foi sem 
dúvida um dos factores com mais peso. Logo a seguir foram 
os aumentos da energia. Estávamos a pagar 50 euros por 
Megawatt, e agora está na ordem dos 150 euros. Triplicou.» 
Além destes, o responsável da Franol refere os custos da mão-
-de-obra, que também subiram.  
Contando com 10 colaboradores, e apesar destas dificulda-
des, a Franol acredita que vai continuar a aumentar em ven-
das, apostando em três pilares para garantir mercado: preço, 
qualidade do produto e qualidade do serviço. «A banana é 
uma fruta que assenta no equilíbrio destes três pontos. Os 
clientes exigem regularidade e para nós, a cadência da che-
gada dos navios passou a ter uma importância maior, muitas 
vezes em detrimento do preço. A qualidade da fruta também 
é muito tida em conta, porque a banana requer um contro-
lo rigoroso da maturação. Se enviarmos banana que ainda 
não está madura, o cliente não nos vai pedir produto no dia 
seguinte, mas se seguir no ponto óptimo para consumo, vai 
comprar-me todos os dias.»
Foi tendo por base esta preocupação que no final do ano pas-
sado a Franol criou uma nova instalação, estando agora com 
capacidade de frio para 25 mil caixas por semana, ao invés 
das 12.500 de outrora. «Duplicámos a nossa capacidade e as 
câmaras são tecnologicamente muito evoluídas. São câmaras 
holandesas e completamente automatizadas. Faz toda a dife-
rença», conclui o director-geral. 


