
 HUMBERTO TEIXEIRA 

 

CF: Como se dá inicio a esta história de sucesso? 

HT: A nossa atividade no grupo (Hubel) tem 3 pilares praticamente equivalentes em termos do 

volume de negócios. O mais visível e mais mediático atualmente, é de facto o dos frutos 

vermelhos, mas os outros dois são mais antigos e igualmente importantes em termos do 

percurso e crescimento empresarial.  

A primeira empresa nasceu em 1982, tinha sede inicialmente em Faro, na rua do Alportel, 

passando depois para a estrada da penha e acabando agora nestas instalações já no concelho 

de Olhão. A nossa atividade inaugural era relacionada com a minha formação académica, visto 

que sou engenheiro eletrotécnico: criei a Hubel Eletrotécnica e Bombagem. Dessa empresa e 

dessa atividade, há uma empresa que tem continuação nessa área de conhecimento que é a 

Hubel Indústria da Água. Esta, é especializada no tratamento e instalações de águas e num 

outro serviço muito importante nos dias de hoje, que é a otimização e eficiência do uso da 

água. 

Aqui damos prioridade às tecnologias e usamo-las em quase todas as nossas dimensões de 

trabalho: seja na comunicação entre setores, como avanços em aplicações técnicas. Estas são 

fruto de um departamento de desenvolvimento especificamente criado para este efeito. Como 

somos uma unidade, as tecnologias desenvolvidas e utilizadas pela Hubel, acabam depois por 

ser aplicadas nas restantes áreas de intervenção do grupo. É um orgulho estar na vanguarda 

do que se faz de melhor na Europa. No entanto, pautamo-nos por uma postura de modéstia, de 

trabalho e colaboração, que são no fundo a chave para estes mais de 30 anos de existência. 

Sinónimo disso mesmo são as interações com outros países que nos ampliam o conhecimento e 

nos dão outras leituras e perspetivas do mercado: Israel, Holanda e Espanha são exemplos 

disso mesmo. Ainda nesse sentido, desenvolvemos projetos de participação com algumas 

universidades (UALG, ISA, IST e INIAV), com o intuito de estimular e ser um prolongamento dos 

ensinamentos dali advindos com aplicação prática no terreno. 

CF: E os frutos vermelhos como surgem? 

HT: A nossa atividade principal centrava-se na parte agronómica, da venda de produtos e 

equipamentos para o uso e gestão da água para agricultura. Tendo nós clientes agricultores, 

sentimos a necessidade de criar quintas de experimentação para colocar em prática novidades 

antes de as disponibilizarmos aos agricultores. Nesse sentido, em 1991, surgiu a primeira 

quinta com apenas um hectare, onde testámos aquilo que era uma inovação na região: a 

produção em substrato - hoje reconhecido como Hidroponia. Para evitarmos a transferência 

desse risco para os agricultores, testámos primeiro, explorámos e disponibilizámos no mercado 

apenas quando conscientes e confortáveis com as garantias. Hoje, praticamente todas as 



explorações de horticultura que subsistem foram aquelas que se adaptaram às técnicas 

hidropónicas. Horticultura tradicional, de solo, praticamente já não existe na nossa região.  

CF: E o que é a Hidroponia? 

HT: É uma técnica que permite responder a todas as necessidades da planta, nas suas mais 

diversas fases de crescimento de forma muito mais eficaz, produtiva e efetiva. É feita através 

dos substratos, da lã de rocha, casca de pinho, fibra de coco, enfim. Além da maior eficácia 

através de um maior controlo, passados uma ou duas culturas também são substituídos para 

evitar e resolver o problema das doenças de solo. Há doenças que ganham resistências, quando 

no chão, que depois exigem produtos químicos muito fortes e que afetam a qualidade da fruta. 

Ou seja, esta é uma técnica muito mais amiga do ambiente e que impulsionou a eficácia e 

qualidade das produções.  

CF: Quais as maiores dificuldades por que passaram? 

HF: Talvez maior que a crise económica de 2008, tenha sido o período dos anos 90 em que se 

dá a queda das barreiras alfandegárias na Europa. Com o esbatimento das fronteiras 

comerciais, as frutas de segunda categoria produzidas lá fora, como em Espanha, vieram 

responder às exigências das novas grandes superfícies comerciais. Nós aqui, em menor 

número, não conseguíamos competir com os preços e os volumes de Espanha. Esse período, 

com muitos agricultores a procurarem alternativas, fez com que a horticultura passasse de 

1200 hectares para 200 até ao ano 2000. Uma redução muito significativa. Foi neste momento 

que tentámos encontrar alternativas. O plano passava por encontrar outro tipo de culturas em 

mercados onde a expansão ofensiva de Espanha não afetasse tanto. E não era só Espanha: 

nossa meloa deixou de ser competitiva porque a qualquer altura chegavam barcos carregados 

da África do Sul, do méxico, do Brasil, etc. Nesse sentido, e dentro daquelas culturas que são 

específicas do sul da europa e que têm um caracter mais regional e mais perecíveis, o morango 

era uma das opções. Consequentemente, e depois de adaptarmos a nossa tecnologia de cultivo 

por substrato, começámos a produzir morangos pela Hidroponia. Nós e mais 4 ou 5 dos 30 

sócios que a Madrefruta tinha então. 

CF: E o que é a Madrefruta? 

HT: É uma organização de produtores que nós formámos em conjunto com 30 agricultores em 

1996, por iniciativa nossa. Os supermercados não compravam ao produtor isolado por exigirem 

números tremendos, sentindo-se então a necessidade de criar uma plataforma de integração 

de toda a produção algarvia, para que em conjunto se pudesse dar melhor resposta. Com esta 

sensação de unidade, sob a forma de Madrefruta, tornámo-nos muito mais competitivos: 

concentrámos a nossa produção e conseguimos começar a vender.  

Ainda assim, as nossas ofertas limitavam-se então ao tomate à meloa e ao pepino, que já 

estavam em decréscimo de rentabilidade e clara decadência. Por isso, e no final da década de 

90, início do ano 2000, começámos a produzir morango. E as coisas encarrilharam a partir dali. 

Surgiu a parceria com a Driscoll’s, uma multinacional americana que se tinha instalado nessa 

altura em Portugal, líder na comercialização de frutos vermelhos e demos inicio ao comércio do 

nosso morango. Reconverteram-se estufas e equipamentos. Esta adaptação estratégica 

começou progressivamente a dinamizar a nossa realidade agrícola e dar frutos. Primeiro com o 

morango, e depois mais tarde com a framboesa, estranha e desconhecida até então.  

CF: E como surge? 



HT: Os primeiros ensaios com a framboesa foram em 2007. No entanto foi só em 2009 que 

testámos uma forma diferente de fazer a produção, que se adaptou muito bem à nossa região 

e nos deu uma tremenda vantagem competitiva e diferenciadora: passámos a ser a única 

região da Europa que produzia nos meses de Fevereiro, Março e Abril. Este é o momento em 

que se dá a expansão. Desde 2010 (primeiro que produzimos em escala - 200 Toneladas), nos 

tais três meses, temos até este ano quase 4000 toneladas produzidas. Ou seja, um aumento 

exponencial e que reflete a boa saúde do nosso setor. Tem sido um crescimento contínuo, com 

o aumento das áreas dos nossos sócios e com os novos que se juntaram entretanto.  

CF: A Madrefruta tem então um papel fundamental neste desenvolvimento? 

HT: Sim e a vários níveis. Esta noção de unidade e esta política de integração de produtores da 

organização criou um outro tipo de suporte para cada individualidade que compunha o todo. 

Além disso, a Hubel passou apoiar todos os produtores do grupo em termos técnicos e 

logísticos e de forma mais próxima. Todo este suporte torna a Madrefruta um grupo muito 

mais coeso e capaz de encarar os mercados e as suas expectativas. Paralelamente e até 

aqueles que não fazem parte da nossa organização, beneficiam dessa atenção que os 

mercados dão agora à nossa produção regional: daqui sai fruta certificada e de muita 

qualidade.  

Foi uma superação de obstáculos conjunta e a Madrefruta foi o veículo que permitiu e permite 

hoje agregar e suportar o crescimento. Hoje apoiamos 36 sócios, num total de 130 hectares, 

que vão desde o concelho de Silves até o concelho de Vila Real de Stº António.  

CF: Onde são as suas instalações? 

HT: A primeira instalação da Madrefruta foi em Faro, perto da Conceição, mas hoje estamos no 

concelho de Olhão. No entanto os agricultores fundadores da organização mantêm-se quase 

todos no concelho de Faro com as suas explorações, mas já nos difundimos por toda região.  

No fundo o segredo está aqui. A Madrefruta compra a totalidade da produção dos seus sócios 

e garante a sua comercialização. Tem o reconhecimento de uma entidade que é a Organização 

de Produtores, que tem algumas regras para cumprir mas que dá ajudas específicas e muito 

úteis. De referir os seguros, que são uma conquista do último ano, que em caso de desastres 

cobrem na totalidade as despesas: já este ano ajudou de forma brilhante, quando um tornado 

destruiu três hectares e meio de culturas. O seguro cobriu a totalidade dos prejuízos. É uma 

empresa seguradora holandesa, porque em Portugal não encontrámos nenhuma que o fizesse.  

CF: Continuamos a ser então os maiores produtores nesta fase de Maio? 

HT: Ainda. A partir de agora e com a chegada do calor, regressam os tradicionais tubarões do 

mercado. O que é muito bom e garante uma competição saudável. Além disso posso garantir 

que a melhor qualidade do cultivo atinge-se nesta fase e nestas condições, alheando técnicas e 

características naturais da região. São tudo pontos a nosso favor. E isso é reconhecido por toda 

a cadeia.  

CF: E como é o trabalho? 

HT: O trabalho em si é igual a tantos outros. Tem as suas exigências e responsabilidades 

naturalmente. No entanto nas alturas do pico chegamos a trabalhar 24h, divididos por três 

turnos e a enviar 7 camiões de fruta por dia. Ou seja, este setor transitou de uma fase de 



tremenda fragilidade estrutural e económica para uma situação de destaque no panorama 

nacional.  

CF: Perspetivas de futuro? 

HT: Nos próximos anos vamos manter o foco da produção de frutos vermelhos, nomeadamente 

framboesa. No entanto as coisas sofrem mutações e nós vamo-nos manter atentos ao 

mercado. Mas vamos tentar rentabilizar e estabilizar a fase de investimentos, pelo que nos 

manteremos fieis a este pequeno fruto. 

 


