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Correio de Faro: Como surge o desenvolvimento deste setor? 
 
João Bento: Podemos afirmar que fomos pioneiros nesta área. Desde 2007/ 2008, começámos 

a transformar as nossas estufas e a transição dos hortícolas para os frutos vermelhos. A certo 

ponto chegámos à conclusão de que tínhamos de mudar. Não estávamos a ter rentabilidade e 

sentíamos dificuldades nos mercados com o tipo de culturas que fazíamos: tomate, meloa, 

feijão-verde. Nesse ponto, começámos a investigar no sentido de procurar uma mudança mais 

proveitosa. E é aí que surge o nosso grande parceiro: a Driskoll’s, uma multinacional americana 

que está em Portugal há 15/ 16 anos. Desde aí e no início desta parceria, só trabalhávamos 

com eles na cultura do morango, porque ainda não existia contacto ou conhecimentos sobre a 

framboesa. Só depois de trazerem a framboesa para cá, fruto da sua experiência nos seus mais 

de 100 anos de história e sendo líderes mundiais na comercialização de pequenos frutos, é que 

nós as começámos a produzir. Ainda assim, levámos sensivelmente 3 anos em experiências de 

produção e cultivo até chegarmos às “long chains”, que acabou por ser o derradeiro método e 

que nos permite produzir nestes períodos de inverno. É uma vantagem tremenda porque 

quando os tradicionais produtores europeus não podem produzir face ao frio, nós damos 

resposta à grande parte do mercado e aos consumos na Europa. Temos condições naturais 

benéficas aqui no Algarve, que nós acabámos por explorar, investindo na área e criando 

condições para a produção e para a própria mão-de-obra necessária ao nosso volume de 

negócios. Aqui na zona de Faro não há muito mais terrenos para explorar, mas em Tavira o 

crescimento tem sido continuo porque há mais hectares disponíveis. Temos muitos sócios da 

Madrefruta a explorar desde ali até Altura.  

CF: E quantas vezes se produz por ano? 

JB: São duas culturas. Uma entre Fevereiro e Maio e outra entre Agosto e Novembro. Depois 

temos outros tipos de planta para produzir o ano inteiro, mas nós concentramos a produção de 

Fevereiro a Maio por serem mais vantajosos, conforme referi, em termos de mercado. Leva 

quase 80% da nossa produção.  

E escoamos tudo. Garantimos a saída da totalidade do que é produzido pelos 34 sócios. Veja-se 

que este ano a Madrefruta vai tirar perto de 4 mil toneladas. É muita fruta! Em 2012, como 

ponto de comparação, foram 600 toneladas. Isso justifica-se porque o maior investimento dos 

produtores tem sido nos últimos 2, 3 anos: aumento de áreas daqueles que já cultivavam e a 

entrada de novos elementos nesta área. Nem todos os produtores são sócios da Madrefruta ou 

trabalham com a Driskoll’s, são cerca de meia dúzia no Algarve, mas é uma concorrência 

saudável. Há espaço para todos. 

CF: Trabalham com outro tipo de frutas? 



JB: Sim. Framboesa, morangos, mirtilos e amora. No que toca à amora temos pequenas áreas. 

Temos feitos experiencias, tentando perceber as suas características e a sua aplicação no 

mercado. No entanto é um trabalho lento porque a cada experiência dá-se um ano que passa. 

Estudar, cultivar e colher, enfim. Exige-se tempo. Mas a nossa principal cultura é 

definitivamente a framboesa: mais de 90 %. 

CF: Quantas pessoas tem a trabalhar consigo? 

JB: Neste momento perto de 500 trabalhadores distribuídos entre 26 hectares no Algarve e 10 

na Zambujeira. Na região de Faro temos 11 hectares e na região de Tavira 15. No entanto 

também faço investimentos noutras áreas. Sem descurar obviamente esta, damos sempre 

atenção às características do mercado e às suas potencialidades. Eu por exemplo invisto 

também na área do abacate. Está a crescer muito por ano, cerca de 200/ 300%. Tem muito 

mercado e é uma opção viável. A agricultura que durante muito tempo se disse que estava em 

decadência, hoje encontra-se claramente em crescimento. Tem estado em contraciclo com a 

crise. Aliás, os melhores anos que temos tido foram a partir dessa altura. E nós aproveitámos. 

Tem sido muito bom. 

Mas a verdade é apesar de sempre acreditarmos, foi um trabalho difícil e do qual se deve 

reconhecer o mérito. Hoje, a banca transpira confiança em nós e isso reflete-se nos apoios aos 

novos investimentos. Antes não. Foi uma luta dura, mas que teve o Eng. Humberto como 

grande impulsionador, comigo e com todos os sócios nessa fase de 2007 da Madrefruta a par 

(hoje somos 34 sócios com inclusivamente pessoas de outras áreas de formação). Foram os 

nossos resultados que deram credibilidade ao setor. Sabemos que todas as apostas são de 

risco, mas nós conseguimos provar que aqui temos um risco controlado quando comparado 

com outros setores de atividade.  

CF: De onde vem esta sua relação com a agricultura? 

JB: Sou farense e trabalho na área da agricultura desde sempre. O meu pai já era agricultor e 

eu instalei-me no setor com 19 anos quando criei a primeira empresa. Tem sido sempre a 

minha vida. Passámos por anos melhores e outros piores, mas hoje estamos aqui bem e felizes 

a contribuir para a economia. Aliás, tanto para a dinamização económica como social. Veja-se: 

nós damos emprego a muita gente. Só na Madrefruta chegamos a ter perto de 3200 pessoas 

nos períodos fortes, e isso, tendo em conta a nossa região, é um incremento tremendo para 

impulsionar a economia. Contratámos todas as pessoas que queriam e estavam disponíveis na 

região e depois, ainda por falta de recursos humanos, fomos forçados a recorrer a outros 

países. Criámos um departamento de recrutamento que começa previamente a trabalhar as 

campanhas dos anos seguintes, de forma a proteger-nos e a garantirmos a nossa eficácia de 

ano para ano. Vamos buscar pessoas à Bulgária, à Roménia, à Ucrânia, enfim. Isso só é possível 

pelas várias parcerias que temos com entidades competentes na área, que nos facilitam a 

criação de pontes entre o nosso Instituto de Emprego em Portugal e os equivalentes nesses 

países. Nós damos ótimas condições de trabalho. Não é duro e é como qualquer outro: temos 

as nossas regras e exigências, para as quais damos formação. 

Estamos bem, investimos, criamos emprego, procuramos novos mercados, enfim. É uma 

realidade hoje em dia muito aprazível. 

 

 



CF: O maior investimento é na exportação? 

JB: Verdade. Mais de 90% do que a Madrefruta produz é para sair. O que cá fica não será fruta 

de segunda categoria, mas é uma fruta que não reúne as características necessárias para 

viajar um ou dois dias e manter a qualidade. Nós somos certificados e temos de cumprir uma 

série de normas e regras que nos atestem o que produzimos.  

 

CF: E fora da Europa também? 

JB: Como disse nós trabalhamos com a Driskoll’s e esse trabalho é feito por eles. Nós 

produzimos e eles comercializam. Essa prospeção de mercado é feita por eles. Mas sim, eles 

enviam para fora da Europa. O nosso morango por exemplo, saía para o Dubai. Acho que isso é 

reflexo do reconhecimento do nosso trabalho. Tanto por clientes como pelo consumidor final.  

 

CF. E o futuro o que reserva? 

JB: Vamos continuar a trabalhar com recurso às últimas tecnologias. Queremos manter a nossa 

pro-atividade tanto na leitura dos mercados como no uso das melhores técnicas e métodos que 

nos garantam qualidade e sustentabilidade do setor.  

 


