
  

 

 

 

 

Márcio Alexandre 

 

Correio de Faro (CF): Com apenas 30 anos de idade, como entrou no mundo da agricultura? 

Márcio Alexandre (MA): Eu sou formado em economia, mas tenho raízes na agricultura. O 

meu avô já era agricultor, da zona do Montenegro. Com o crescimento do aeroporto, houve 

necessidade de nos expandirmos para outras zonas de Faro. Quanto a mim, iniciei esta 

atividade depois de já ter tido uma experiência na minha verdadeira área de formação 

académica. Só depois disso, em 2010, fiz um projeto do jovem agricultor, do PRODER, e dei 

início à carreira. Era minha vontade expressa voltar à área de trabalho da minha família. 

Depois foi uma questão de me dedicar com unhas e dentes e aqui estou.  

CF: Operam com que tipo de produto? 

MA: Neste momento 90% da produção é de framboesa. Achamos que é uma área que ainda 

tem potencial de crescimento, dado às necessidades do mercado e o Algarve tem condições 

climatéricas que são uma vantagem do ponto de vista estratégico quando comparado a outros 

grandes mercados estrangeiros.  

CF: Para onde vende? 

MA: Entre 90 a 95% vai para exportação: Inglaterra, Suécia, Holanda; EUA…enfim. Muitos 

locais, mas sempre e em quase absoluto para o estrangeiro. 

CF: Qual é a sua área disponível de operacionalidade? 

MA: Neste momento tenho 6 hectares, mas queremos expandirmos para 10 ou 11 muito 

brevemente. 

CF: E dá trabalho a quantas pessoas? 

MA: Cerca de 40 pessoas permanentes! E em campanha, eu trabalho de Domingo a Domingo. 

Exige uma entrega muito grande a nível profissional mas também a nível pessoal. Mas quem 

corre por gosto… 

CF: A que se refere com “campanha”? 

MA: É o período em que concentramos a nossa produção. É uma estratégia tendo em conta o 

mercado: entre Outubro e Junho, porque temos vantagens comparativas em termos de 

escoamento de produção e rentabilidade. Os tradicionais produtores de framboesa não o 

podem fazer de forma tão eficaz durante este período porque têm frio e neve e condições 

menos propícias para a produção. E nós aproveitamos.  



CF: Como jovem empreendedor que tipo de concelho daria a quem queira colocar um sonho 

empresarial em prática?  

MA: Na minha opinião há que ter ideias definidas. Saber bem o que se quer e estudar bem as 

características da área e do setor, nas suas diversas dimensões, precavendo-se e preparando-se 

para algum revés, que ainda assim são inevitáveis. Depois, dedicar-se. Acreditar. Lutar com 

convicção e por um objetivo. Saber o que se quer fazer, como se quer fazer e onde se quer 

chegar. No fundo é isso.  

 

CF: No lado técnico, como é a vossa produção? 

MA: Nós produzimos em Hidroponia. Tanto para framboesa como para tomate. É uma cultura 

sem recurso ao uso da terra. Não exige desgaste dos solos, não potencializa a contaminação e 

protege-nos o produto final no seu trajeto de crescimento. Conseguimos ter um controle maior 

sobre todos os estados da planta: do crescimento, ao desenvolvimento vegetativo, à floração e 

à frutificação. E como o fazemos é simples: tudo o que a planta recebe, que varia consoante o 

seu estado, é controlado de forma minuciosa pelas nossas equipas. A adubação é feita por um 

sistema de regas e conforme as suas necessidades assim é trabalhada.  

CF: Como é a plantação? 

MA: Há três métodos diferentes. Primeiro o da planta fresca onde a compramos com cerca de 

10 cm e que vem com a raíz; segundo, o raízoma, que como o próprio nome indica é isso 

mesmo, apenas a raiz; e por último, os “Long cains”. Esta ultima é uma vara completamente 

despida, que vem com um tratamento de frio artificial, numa câmara de repouso. Depois, 

quando a trazemos para o campo, recebe o choque atmosférico com a incidência da luz e calor 

e a planta começa a brotar. Posteriormente, entre 2 a 3 meses, temos a colheita.  

CF: Vocês fazem polonização? 

MA: Sim. Recorremos a uma polonização natural. Pode ser feita artificialmente através de 

hormonas, mas nós recorremos à natural. É feita por 2 tipos de inseto da mesma família: a 

abelha do mel, como a conhecemos e que é o melhor polinizador que se pode ter, e os 

abelhões, que é um tipo de abelha feito de modo genético, que tem apenas 3 meses de vida, 

mas que não produz mel. 

CF: Qual é a tua visão para o futuro para a tua empresa? 

MA: Estamos a falar de uma área como a da agricultura que está em constante mutação. A 

curto prazo vamos manter a produção de framboesa. Temos de nos dedicar à produção com 

muita qualidade da nossa fruta. Até porque framboesa de segunda categoria não tem saída. 

No entanto dependemos de muita coisa, fatores externos, como o clima, do qual somos 

dependentes e que não controlamos. Fora isso, o nosso objetivo é a expansão de área. Dizer 

ainda que para fazermos exportação e para o nosso produto ter certificado de qualidade de 

garantia, tivemos de aderir ao Global Gap, que atesta as nossas competências. Produzimos 

com muita qualidade e assim nos queremos manter. Aliás, até damos formação aos nossos 

empregados porque o próprio manuseio da fruta na altura da colheita exige alguns 

conhecimentos específicos.  

CF: E a nível pessoal que nos podes dizer sobre ti? 



MA: O que posso dizer é que nasci e cresci em Faro e me formei na Universidade do Algarve. 

Aliás, posso acrescentar até que fui jogador, cheguei à equipa principal e fui capitão do S.C.F. É 

uma cidade com que me identifico, bonita e com um tremendo potencial turístico. Por isso é 

com muito prazer que vejo os números relativos a esse setor também a crescer. É tão bom 

quando aquilo que se faz por cá é reconhecido e é nesse sentido que todos devemos trabalhar.  

 


