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FICHA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

              Pequenos Frutos Vermelhos - Mirtilo e Framboesa, Amora e 
Groselha 

 

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

Alargamento do portfólio de clientes, orientação para novos mercados de exportação e o 

reforço das estratégias de inovação 

Apesar da relativa estabilidade do mercado e do preço ser fator determinante, existem condições para 

um alargamento do portfólio destes produtos e uma orientação para novos mercados de exportação, 

tendo em atenção as crescentes exigências dos consumidores, através de estratégias de 

internacionalização dirigidas aos segmentos de mercado que dão preferência à valorização da qualidade, 

à identificação de origem e ao controlo de rastreabilidade implementada.  

ASSIM, ESTAS TENDÊNCIAS EXIGEM UMA FORTE APOSTA NA INOVAÇÃO, ATRAINDO NOVOS 

CONSUMIDORES E MERCADOS, E COM A SUA CONSOLIDAÇÃO AO LONGO DA FILEIRA PARA OBTER: 

  Um forte Know-how de produção, também ligado à sua intensificação; 

  A utilização de variedades melhor adaptadas; 

  Um alargamento do período de produção e de colheita; 

  Boas condições para manuseamento, conservação, embalagem e comercialização; 

  A certificação das empresas e a diferenciação dos produtos; 

  O desenvolvimento de novos produtos processados através de inovação; 

  O reforço da organização da produção e do seu poder negocial na fileira com a participação mais ativa 

     da produção na cadeia de valor do sector; 

 CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

  BREVE CARATERIZAÇÃO – GERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

 

 

 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

 DIAGNÓSTICO 

O ANÁLISE INTERNA - PONTOS FORTES 

O ANÁLISE INTERNA - PONTOS FRACOS 

O ANÁLISE EXTERNA - OPORTUNIDADES OU OPORTUNIDADES LATENTES 
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  O desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias de produção associadas à eficiência, à 

     sustentabilidade energética e ambiental no uso dos recursos produtivos (variedades melhor adaptadas, 

     meios de luta química e biológica adequados, proteção integrada, técnicas culturais eficientes); 

  O estímulo à organização da produção em OP’s, pela favorável economia de escala, pela melhor 

     divulgação tecnológica junto da produção e pela sua potencialidade na formação de marcas; 

  A valorização do produto através da introdução de instrumentos de marketing adequados ao sector 

     (notoriedade das marcas, embalagens e rotulagem mais adequados aos mercados-alvo).  

BREVE CARACTERIZAÇÃO 

Tendo em conta os critérios 1. Relevância em termos da contribuição para a produção e/ou o valor 

acrescentado agrícolas e 2. Capacidade de diferenciação/inovação são de destacar os seguintes pontos: 

GERAL 

  Os frutos vermelhos são alimentos bastante completos e devem fazer parte de uma dieta equilibrada, 

trazendo imensos benefícios para a saúde; 

  São uma excelente fonte de antioxidantes, mesmo quando comparados com outras frutas e vegetais, 

bem como de vitaminas do complexo B (niacina), de betacaroteno percursor da vitamina A, de 

vitamina C e de minerais como o potássio, o ferro e o manganês, que reforçam a proteção da saúde da 

pele, nervos, rins e aparelho digestivo; 

  Sendo os pequenos frutos bastante perecíveis, a qualidade pós-colheita assume um papel 

preponderante na fileira; 

MIRTILO: 

  Aos seus flavonóides podem ser atribuídas propriedades antioxidantes, quer através das suas 

propriedades redutoras, quer através da influência que exercem no estado redox do meio 

intracelular, bem como propriedades anticancerígenas; 

  É considerado um fruto não climatérico. Nestes frutos, a intensidade respiratória diminui 

gradualmente da colheita à senescência. Como não amadurecem fora da planta, a colheita deve ser 

realizada no estado quase ótimo de maturação com vista ao seu consumo; 

  Os diâmetros transversal e longitudinal, a massa e a dimensão da cicatriz do pedicelo são atributos de 

importância comercial. Para o mercado em fresco, as dimensões maiores do fruto (> 8 mm) são uma 

característica favorável porque, além de facilitar a colheita, permite que o fruto atinja valores 

comerciais mais elevados; 

   Para o mercado em fresco, é também desejável que os frutos apresentem a epiderme coberta com 

pruína, sendo a sua remoção indicação de sobrematuração ou deficiente manuseamento, durante ou 

após a colheita; 
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FRAMBOESA 

  A procura crescente de framboesa deve-se à sua frescura, aparência atraente, sabor e aroma 

agradáveis e valor nutritivo, que permitem inovar e recriar formas de utilização; 

  A produção apresenta aspetos que merecem atenção: há cultivares adaptadas às nossas condições 

edafo-climáticas, a produção é sazonal, não existem excedentes de produção, a exportação é 

promissora, os frutos são frágeis e perecíveis, são apreciados pelo seu exotismo e qualidades sápidas e 

possuem valor nutricional relevante (alimento funcional); 

  Do ponto de vista nutricional, apresenta grande interesse pelos seus teores de sais minerais e vitamina 

C, provitamina A, vitaminas B1, B2 e B6, pela presença de pectina, celulose, ácido salicílico e 

antioxidantes flavonóides – ácido cafeico e ferúlico; 

  A framboesa utiliza-se em fresco ou congelada, na preparação de variadíssimos produtos alimentares 

como doces, compotas, geleias, xaropes, concentrados, sumos, fruta em calda, aguardente e licores. 

NACIONAL 

  O setor dos Frutos de Pequena Baga (amora, framboesa, groselha e mirtilo) tem vindo a crescer 

     consideravelmente no país (ver Quadro) e tem vindo a ser alvo de grande interesse quer pela produção 

     (incluindo os jovens agricultores), quer pelo mercado e indústria agroalimentar; 

 

  O país possui excelentes condições de solo e clima para a produção das diferentes espécies de 

     pequenos frutos, diferindo as tecnologias de produção consoante a região de produção; 

  A cultura dos pequenos frutos (framboesa, mirtilo) tem hoje uma expressão importante em Portugal. A  

     disponibilidade dos pequenos frutos durante o ano inteiro e a sua inclusão nos hábitos alimentares dos 

      consumidores é já uma realidade, o que tem conduzido ao seu maior consumo; 

  No conjunto destes produtos, a produção mais significativa é a de framboesa, que é também a cultura 

     que gera maior valor de produção padrão por hectare (ver quadro), com forte implantação no sul do 
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     país (Alentejo e Algarve), enquanto no norte e no centro, beneficiando de condições edafoclimáticas 

     mais favoráveis, predomina a produção de mirtilo; 

  No período de 2010 a 2015, verifica-se que a área ocupada pela cultura do mirtilo passou de 43 ha 

     para 1 385 ha, correspondendo a um aumento de 3 000%, tendo a produção subido de 530 t para 

     4 436 t, a que corresponde um aumento de 836% com acentuado acréscimo a partir do ano de  2012, 

     tendência que se manteve ao longo de 2012/2015. Tal diminuição aparente da produtividade resulta 

     da ainda não entrada em produção das novas plantações que demoram 4 anos a iniciar a produção; 

  No período de 2010 a 2015, verifica-se que a área ocupada pela cultura da framboesa passou de 146 

     ha para 775 ha, correspondendo a um aumento de 530 % tendo a produção subido de  2 216 t para 

     12 659 t, a que corresponde um aumento de 571 % com acentuado acréscimo a partir do ano 2012, 

     tendência que se manteve ao longo de 2012/2015; 

  Com base na investigação e experimentação tem-se adotado o uso de plásticos biodegradáveis na 

     cultura da framboesa, o que leva à melhoria da produtividade e à redução dos custos ambientais, 

     pelo que o desenvolvimento de novas tecnologias de produção e adaptação de outras tem  evoluído; 

  A formação de técnicos e agricultores em PI (Proteção Integrada) é essencial para a aplicação de 

     tecnologias de produção adequadas a cada espécie e às diferentes regiões do país; 

  Em 2014, apenas 3 Organizações de Produtores (OP) (Algarve e Alentejo) declararam produção de 

     Frutos de Pequena Baga (maioritariamente framboesa), num total de 48 M€, o que representa cerca de 

     13 % do Valor da Produção Comercializada (VPC) total das OP do ano, 372 M€; 

  A produção destas OP é feita em estufa e muito vocacionada para a exportação. Na região norte e 

     centro existem associações e cooperativas representativas do setor, como sejam a AGIM e a 

     Cooperativa Bagas de Portugal, em Sever do Vouga; 

  O número de explorações (ver Quadro seguinte) com Frutos de Pequena Baga era em 2013 de perto de 

     900, tendo havido um aumento de 356% entre 2009, ano do Recenseamento Agrícola, e 2013, ano em 

     que se realizou o inquérito de atualização da estrutura das explorações agrícola (a repetir-se em 

      2016); 

  A Região Agrária onde se situava o maior número de explorações era Trás-os-Montes (44%), seguida de 

     Entre Douro e Minho, Beira Litoral e Algarve; 

  Nesta altura, a concentração da área verificava-se nas duas Regiões do Norte do País, nas quais se 

     verificou o maior aumento entre os dois inquéritos referidos. 

  Para o Mirtilo, os grupos que apresentam maior interesse para as condições climáticas de Portugal são 

     os “Northern  Highbush Blueberry” (NHB) e os “Southern Highbush Blueberry” (SHB) e, eventualmente, 

      algumas cultivares do grupo “Rabbiteye”; 
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  Na zona centro/norte de Portugal as cultivares que melhor desempenho apresentam pertencem 

     principalmente ao grupo NHB ao passo que, a sul do Tejo, têm-se revelado interessantes os híbridos 

     dos grupos SHB e “Rabbiteye”, por necessitarem de menos horas de frio; 

  A produção de mirtilos pode decorrer durante os meses de Abril a Agosto combinando-se a cultura ao 

     ar livre e a cultura protegida, desde que se proceda a uma escolha criteriosa de cultivares; 

  Na framboesa, as cultivares mais generalizadas e cultivadas em Portugal são as de fruto vermelho, de 

     sabor agridoce, aroma agradável, polpa com pequenas sementes e textura granulada; 

  A época de produção convencional da framboesa é de Julho a Outubro mas, recorrendo a 

     determinadas técnicas culturais e a cultivares adequadas, pode produzir-se durante todo o ano em 

     algumas regiões, nomeadamente no litoral Alentejano; 

  A colheita da framboesa depende da experiência do produtor, que deverá possuir algum conhecimento 

     sobre a evolução de cada cultivar. Todavia, há critérios que podem ser utilizados para avaliar o estado 

     adequado dos frutos à colheita, como a resistência ao destaque, a cor e a firmeza do fruto, 

     dependendo também da distância a que este irá ser comercializado. 

 

Número de explorações e repartição regional das explorações e da área dos Frutos de 
Pequena Baga - 2013  

 
Explorações Área 

Região Agrária Nº 

Distribuição 

explorações 

(%) 

Variação 

2013/2009 

(%) 

Distribuição 

(%) 

Área média 

por 

exploração 

(ha) 

Variação 

2013/2009 

(%) 

Entre Douro e Minho 198 17,4 449 22,1 0,5 704 

Trás-os-Montes 331 43,6 1 281 37,1 0,8 3 057 

Beira Litoral 161 14,7 114 18,0 0,5 445 

Beira Interior 40 6,4 123 4,5 0,9 33 

Ribatejo e Oeste 32 0,2 187 3,5 0,0 -77 

Alentejo 9 3,0 -34 1,0 1,9 -85 

Algarve 122 14,7 579 13,7 0,7 188 

Continente 893 100,0 356 100,0 0,7 176 

Fonte: Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2013 
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INTERNACIONAL 

  Em termos de comércio internacional temos um saldo positivo, exceto para o mirtilo; (ver quadro); 

 
Frutos de Pequena Baga - Comércio Internacional - Principais destinos das Saídas 

 

Saídas 

Destino  Tonelada EUR Destino Tonelada EUR 

  2014 2015 

Airela/Mirtilo 

Países Baixos  118,1 1 080 014 Reino Unido 121,8 957 661 

Bélgica  111,8 621 659 França 45,2 450 430 

Polónia  41,5 212 533 Bélgica 51,0 333 343 

Espanha  8,0 72 175 Países Baixos 44,3 330 258 

França  5,8 34 702 Áustria 40,2 266 616 

Suécia  5,2 31 403 Alemanha 29,4 207 073 

Brasil  1,2 12 236 Suécia 5,3 94 162 

Finlândia  1,8 9 090 Brasil 9,4 57 628 

Angola  0,1 2 391 Irlanda 7,7 52 013 

Luxemburgo  0,5 1 702 Finlândia 0,9 32 748 

Suíça  0,0 90 Espanha 2,9 18 662 

S. Tomé e 
Príncipe 

 0,0 13 Suíça 1,2 6 657 

 

    Luxemburgo 0,2 5 697 

      Angola 0,2 4 461 

 

    Lituânia 0,1 3 681 

      Outros 0,2 1 520 

Total  294,0  2 078 008 Total  360,0 2 822 610 

Destino  Tonelada EUR Destino Tonelada EUR 

  2014 2015 

Framboesa  

Países Baixos 6 254,8 47 476 063 Países Baixos 4 354,8 37 492 899 

Alemanha  763,7 5 797 773 Alemanha 3 014,7 22 261 691 

França  599,9 4 481 545 França 668,6 4 996 764 

Espanha  333,7 2 781 493 Reino Unido 613,4 4 763 420 

Bélgica  236,7 1 773 024 Bélgica 492,3 4 057 299 

Reino Unido  124,4 1 164 684 Espanha 549,6 3 946 203 

Suécia  89,1 724 318 Suécia 205,7 2 077 985 

Dinamarca  35,0 295 708 Irlanda 94,0 906 925 

Irlanda  27,4 224 402 Itália 31,4 239 201 

Luxemburgo  14,7 122 323 Finlândia 13,0 138 735 

Brasil  5,1 51 778 Brasil 5,5 56 705 

Finlândia  5,8 44 077 Angola 0,2 2 952 

Angola  0,1 1 297 Luxemburgo 0,1 925 

S. Tomé e 
Príncipe 

 0,0 110 S. Tomé e Príncipe 0,1 214 

Cabo Verde  0,0 18 Cabo Verde 0,0 85 

Emir. Árabes 
Unidos 

 0,0 13       

Total 8 490,5  64 938 626 Total 10 043,3 80 942 003 

Fonte: INE 
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  Os principais destinos de exportação são países da UE, principalmente Holanda, Reino 

Unido,  Alemanha, França,  Bélgica, países nórdicos e Espanha, continuando aí a aumentar a procura. 

Alguma  exportação também se  efetua para o Brasil, Angola e São Tomé e Príncipe; 

 

       Saldo Comercial dos Frutos de Pequena Baga 
 

 

Produto Unidade Fluxo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mirtilo 

Quantidade Entradas 785 1 070 448 1 154 770 344 411 
(tonelada) Saídas 154 1 226 271 192 127 294 360 
 Saldo -631 156 -178 -961 -643 -50 -51 

Valor Entradas 1 054 1 099 1 043 1 589 2 439 1 941 2 855 
(1 000 EUR) Saídas 1 028 2 594 1 350 1 102 988 2 078 2 823 
 Saldo -25 1 495 307 -487 -1 450 137 -33 

  

Amora 

Quantidade Entradas 18 21 66 65 66 77 96 
(tonelada) Saídas 144 126 241 198 221 244 744 
 Saldo 126 105 176 133 155 166 648 

Valor Entradas 76 85 460 590 557 549 872 
(1 000 EUR) Saídas 371 497 917 1 740 1 792 2 194 5 312 
 Saldo 295 412 456 1 150 1 234 1 646 4 440 

Framboesa 

Quantidade Entradas 66 143 110 73 91 63 81 
(tonelada) Saídas 1 592 2 144 2 554 3 628 3 738 8 490 10 043 
 Saldo 1 526 2 001 2 443 3 555 3 647 8 428 9 963 

Valor Entradas 487 958 487 439 260 462 626 
(1 000 EUR) Saídas 10 876 16 541 20 050 26 818 28 832 64 939 80 942 
 Saldo 10 390 15 583 19 563 26 380 28 572 64 477 80 316 

Groselha 

Quantidade Entradas       37 296 406 466 
(tonelada) Saídas   

  
43 45 51 43 

 Saldo       6 -251 -355 -423 

Valor Entradas       148 383 487 664 
(1 000 EUR) Saídas   

  
900 1 124 1 034 823 

 
Saldo       752 741 546 159 

Fonte: INE 
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DIAGNÓSTICO 

Análise Interna    Pontos Fortes  

  Boas condições edafo-climáticas para a produção, com variedades identificadas para cada região; 

  Procura crescente destes frutos, com oportunidades para o crescimento da sua oferta; 

  Produtos com grande capacidade de transformação com introdução de inovação, para diversificação 

     da oferta; 

  Boas características alimentares associadas ao perfil de alimentos saudáveis e nutritivos; 

  As perspetivas para a framboesa são altamente favoráveis. A produção e as vendas poderão aumentar, 

     pois o mercado não está saturado e a imagem junto ao público é excelente; 

  A disponibilização de verbas do Programa Operacional PDR2020 para a melhoria da qualidade destes 

     produtos, bem como para a melhoria das condições ambientais de produção. Também o apoio ao 

     investimento na reconversão ou modernização dos sistemas de rega associados à produção, com o 

     objetivo de melhoria da sua eficiência; 

  No imaginário coletivo dos consumidores estes frutos estão associados a “produtos naturais e 

     autênticos”; a imagem de “natural” traduz um conceito em matéria ambiental de ambiente 

     despoluído. Independente das considerações referidas, a framboesa atrai o consumidor tanto pelo 

     aspeto visual como gustativo constituindo excelente alimento refrescante, cuja riqueza em minerais e 

     vitaminas permite que se adapte às preocupações dietéticas do grande público. 

Análise Interna    Pontos Fracos 

  Demorada entrada em produção desde a plantação à 1ª colheita (uma plantação de mirtilos entra em 

     produção ao fim de 4 anos, sendo possíveis produções médias de apenas cerca de 2 kg/planta); 

  Elevada necessidade de mão-de-obra para realização da colheita; 

  Na framboesa, o período de vida útil dos frutos é muito baixo sendo necessária cuidada conservação 

    através do frio  
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Análise Externa – Oportunidades ou oportunidades latentes 

  A procura e a conquista de novos mercados com maior retorno financeiro ao produtor; 

  O necessário marketing associado às qualidades nutricionais e potencialidades de saúde destes 

     produtos; 

  O crescente aumento do consumo destes frutos poder atuar como propulsor da cadeia produtiva; 

  O grande potencial de aproveitamento industrial e de exportação de produtos industriais baseados no 

      nestes frutos; 

  A certificação do produto oferecido; 

Fatores Críticos de Sucesso 

  O contínuo investimento em infraestruturas necessárias à sua produção; 

  O contínuo apoio do Programa Operacional PDR2020 ao investimento em infraestruturas de rega, 

     qualidade da produção e melhoria ambiental no processo produtivo; 

  A melhoria do conhecimento dos agricultores na utilização eficiente da água de rega e nas novas e 

     eficientes tecnologias de produção; 

  A necessária atualização contínua dos produtores relativamente aos conhecimentos sobre produção 

     biológica e proteção integrada; 

  O elevado preço da energia, da água e da mão-de-obra necessária ao produtor; 

  A procura de novos mercados diferenciados para a qualidade dos produtos; 


