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• A alfarroba tal como outros produtos agrícolas está
sujeita a variações de mercado, quando recolhida e
armazenada corretamente conserva-se durante 2-3 anos.

• As sementes obtidas destas alfarrobas podem ser
mantidas em boas condições durante mais de 6-7 anos.

• Esta particularidade pode em algumas situações
influenciar o mercado.

• Quando o mercado (preço) está em baixa a tendência é
para reter o produto, no entanto em Portugal e nos
principais países produtores (Marrocos, Espanha e Itália)
esta tendência tem-se vindo a alterar.



• Nos anos em que o preço está baixo tem-se verificado o abandono
dos campos e a substituição das alfarrobeiras por outras culturas.

• A instabilidade que se tem verificado no mercado nas ultimas
décadas tem penalizado este sector.

• Quando a alfarroba tem melhor preço os produtores demonstram
mais interesse em cuidar das alfarrobeiras e até fazer novas
plantações.

• Nos últimos 2-3 anos tem-se verificado um preço alto da alfarroba,
motivado sobretudo pelas más colheitas provocadas por alterações
climáticas e pelo desinteresse na cultura, derivado aos preços baixos
que se praticaram durante vários anos.

• Como os stocks atualmente são baixos pensamos que nos próximos
meses não haverá alterações significativas no mercado.



• Devido às novas aplicações dos produtos derivados da
alfarroba, a exigência da sua qualidade tem vindo a
aumentar o que conduz a uma maior preocupação por
parte de alguns industriais no sentido de corresponder a
essas exigências.

• Era necessário que a recolha e o armazenamento da
alfarroba, fossem feitos com o devido cuidado e cumprindo
as condições exigidas.

• Esta melhoria é importante para todo o sector e só será
possível se todas as partes cumprirem as mesmas regras.



• Era bom que se criasse uma certa estabilidade nos

preços de modo a evitar grandes variações para que

todos os intervenientes, desde os produtores aos

industriais, pudessem confiar e continuar a apostar na

alfarroba.


