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1. ENQUADRAMENTO

O presente documento tem como intuito preservar e divulgar boas práticas de 
cultivo do Melão ‘Casca de Carvalho’ do Vale do Sousa, garantindo-se, deste 
modo, a perpetuação e valorização do melão produzido no lugar de Casconha, 
freguesia da Sobreira, concelho de Paredes, vulgarmente denominado “melão 
de Casconha”, tratando-se este de um recurso endógeno de grande importância. 
Este melão, que tanta fama e reconhecimento conseguiu adquirir no passado, 
tem sofrido recentemente um certo declínio produtivo, fruto da escassez de 
produtores conhecedores da atividade, já que a mesma não tem sido transmitida 
geracionalmente. Este problema é exacerbado pelo decréscimo de qualidade dos 
melões, sendo este fenómeno evidenciado pela perda cada vez mais comum do 
seu sabor característico e da sua típica cor salmão. Alguns produtores atribuem 
tal deterioração organolética às alterações climáticas que se têm registado nos 
últimos tempos, enquanto que outros salientam a degeneração genética das 
sementes utilizadas, fruto de polinizações cruzadas ocorridas ao longo do tempo 
com outras variedades de melão ou com outras cucurbitáceas (e.g. abóbora). As-
sim sendo, torna-se imperativo o desenvolvimento de uma estratégia no sentido 
de revitalizar em Casconha o cultivo do melão ‘Casca de Carvalho’ do Vale do 
Sousa, justificando-se, deste modo, a elaboração de um modelo técnico-econó-
mico para a sua produção.

Após a exposição do método de cultivo sugerido para esta variedade de 
melão, seguir-se-á uma proposta de investimento para quem se pretenda iniciar 
na atividade a tempo parcial, complementada com um estudo de viabilidade do 
negócio. 

Importa referir que o presente documento foi desenvolvido com base nas 
indicações e recomendações técnicas gentilmente cedidas por um número con-
siderável de produtores e ex-produtores de melão ‘Casca de Carvalho’, tanto de 
Paredes como de outros concelhos onde esta variedade de melão é produzida. 
Consultaram-se, ainda, vários técnicos de referência no setor académico com 
conhecimento comprovado na produção de melão ‘Casca de Carvalho’, tendo 
os mesmos fornecido informação valiosa e imprescindível para a elaboração do 
presente modelo técnico-económico.
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Possui raízes aprumadas, sendo que estas se en-
contram na sua maioria até uma profundidade de 30 
a 40cm. Os caules são herbáceos apresentando uma 
disposição prostrada ou trepadora devido à presença 
de gavinhas. Os nós dos caules não enraízam. As fo-
lhas do meloeiro são recortadas, possuem uma forma 
lobulada (3 a 7 lóbulos) e pelos na sua superfície.

A mesma planta possui flores masculinas distintas 
das flores femininas. As flores masculinas encontram-
-se agrupadas em número de 3 a 5 flores emergindo 
no mesmo nó. Já as flores femininas estão dispostas 
isoladamente. As flores femininas podem ainda ser 

Meloeiro

Reino: Plantae
Filo: Magnoliophyta

Classe: Magnoliopsida
Ordem: Cucurbitales

Família: Cucurbitaceae
Género: Cucumis
Espécie: C. melo

distinguidas por possuírem um ovário ínfero, conferindo-lhes claramente uma 
estrutura globosa na sua base. As flores abrem unicamente de manhã, sendo 
polinizadas naturalmente por insetos (polinização entomófila).

O fruto é o órgão que apresenta características mais diversas de acordo 
com a cultivar em questão. Pode possuir forma oblonga ou globosa, apresentar 
casca com textura lisa ou reticulada e exibir cores variadas quer da casca como 
da polpa. O melão ‘Casca de Carvalho’ é facilmente distinguido de acordo com 
os atributos físicos e organoléticos que possui, sendo os mesmos expostos no 
seguinte capítulo.

2. CARACTERIZAÇÃO TAXONÓMICA 
 E BOTÂNICA DO MELOEIRO

O melão constitui o fruto de uma planta herbácea denominada meloeiro. Esta 
planta pertence à família das cucurbitáceas, denotando assim parentesco com 
outras plantas, tais como a abóbora, a curgete, a melancia e o pepino.
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3. HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS DO 
 MELÃO ‘CASCA DE CARVALHO’ DO 
 VALE DO SOUSA

O melão ‘Casca de Carvalho’ é uma variedade de melão tradicionalmente produ-
zida na região do Entre Douro e Minho, sendo mencionada pela primeira vez na 
publicação “Minho Pitoresco” editada em 1887, podendo a sua produção remontar 
há vários séculos. Possui uma grande tipicidade conferida principalmente pelo 
característico aroma e sabor apimentado, relativamente doce e bastante fres-
co, ideal no acompanhamento de outros produtos da região, nomeadamente o 
vinho verde. A polpa é fibrosa e a casca apresenta-se com o aspeto de casca de 
carvalho (reticulada e fendilhada), dando origem ao nome pelo qual é conhecido.

Pelas suas características particulares, é bastante reconhecido e apreciado 
na área geográfica em que é produzido, estendendo-se ainda a sua fama a outras 
regiões do país. Assim sendo, apresenta uma grande procura no mercado apesar 
de o seu preço ser consideravelmente elevado: aproximadamente 5,00€/kg, 
sendo comum atualmente comercializar-se um melão por 25,00 €.

Existem 3 ecótipos diferentes de melão ‘Casca de Carvalho’: o ponderado 
(proveniente do Vale do Sousa), o fino (produzido em Vila Verde e Amares) e o 
robusto (originário de Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Trofa e Santo Tirso). Os 
vários tipos de melão ‘Casca de Carvalho’ podem ser observados nas figuras 1, 
2 e 3 (fotografias obtidas no âmbito do projeto “Colheita de Germoplasma de 
Melão Casca de Carvalho, Lagarto e Carrasco: sua recuperação e caracteriza-
ção”, desenvolvido entre 1996 e 2000 pela UTAD, DRAEDM, DRATM, CAFB, 
PROVILARIÇA e IDARN).

Figura 1 - Melão ‘Casca de Carvalho’ do tipo ponderado (Vale do Sousa).
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1 - Publicado na ‘Voz do Campo’ n.º 206 de Julho de 2017
(http://vozdocampo.pt/2017/08/08/casca-de-carvalho/)

Figura 3 - Melão ‘Casca de Carvalho’ do tipo robusto.

Figura 2 - Melão ‘Casca de Carvalho’ do tipofino.

O ecótipo ponderado, ao qual o melão de Casconha pertence, apresenta 
frutos de grandes dimensões (4 a 5 kg, podendo alcançar os 9 kg), de forma 
oblonga, geralmente com uma polpa de cor salmão e uma casca de espessura 
fina a média com manchas esverdeadas dispersas. Distingue-se, ainda, por ser 
mais doce que os outros melões ‘Casca de Carvalho’, mantendo, no entanto, o 
sabor apimentado tão característico desta variedade, atingindo-se assim um 
equilíbrio degustativo único.

Segundo a ADER-SOUSA1, o cultivo de melão ‘Casca de Carvalho’ do Vale 
do Sousa, abrangendo os concelhos de Paredes, Felgueiras, Lousada, Paços de 
Ferreira e Penafiel, perfaz uma área de produção total de aproximadamente 12 
hectares, sendo que apenas 20 produtores possuem uma dimensão considerá-
vel, representando em agregado 87,5% da área total de produção, ou seja, 10,5 
hectares. Os restantes 1,5 hectares encontram-se distribuídos por cerca de 100 
produtores de pequena dimensão.
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4. CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS 
 IDEAIS

A produção do melão é favorecida quando os solos apresentam grande ferti-
lidade, níveis elevados de azoto, boa estrutura, textura algo grosseira, ou seja, 
com predomínio de areia ou limo, e com boa drenagem pois os melões perdem 
grande parte do seu sabor e fragrância quando a planta se encontra exposta a 
níveis elevados de humidade quer no solo como na atmosfera, nomeadamente 
após a época de floração. O pH ideal corresponde a valores próximos do neutro, 
entre 6,4 e 7,2.

De preferência, a temperatura deve situar-se geralmente entre os 18ºC e 
os 24ºC. No entanto, durante a maturação dos frutos, o meloeiro é beneficiado 
caso esteja sujeito a temperaturas compreendidas entre os 25ºC e os 30ºC, uma 
vez que temperaturas elevadas incrementam o teor em açúcares do melão. De 
qualquer modo, é bastante importante que a temperatura não supere os 40ºC 
nem desça abaixo dos 12ºC.

É muito sensível a geadas e a semente não germina a temperaturas do solo 
inferiores a 15ºC. Por este motivo, não deve ser semeado ou plantado quando 
ainda houver risco de geada ou até que a temperatura do solo suba para níveis 
adequados.

Esta planta prefere estar exposta a níveis elevados de radiação solar, não 
tolerando sombra. Como referido anteriormente, a humidade relativa atmosférica 
deverá ser algo reduzida não excedendo os 75% durante o desenvolvimento ve-
getativo e os 65% após a floração. Para além do efeito benéfico que apresentam 
para a qualidade organolética dos melões, níveis baixos de humidade contribuem 
também para a limitação da ocorrência de doenças.

5. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORA- 
 ÇÃO AGRÍCOLA

Propõe-se a quem pretender iniciar em Casconha um negócio a tempo parcial de 
produção de melão ‘Casca de Carvalho’ do Vale do Sousa, uma área mínima de 
cultivo de 1000m² ao ar livre. Com o intuito de prevenir ou minimizar a incidência 
de fusariose, doença fúngica que pode dizimar esta cultura, o produtor deverá 
todos os anos utilizar uma parcela diferente para a produção desta variedade de 
melão, sugerindo-se um regime de rotação com um mínimo de 6 anos.
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Recomenda-se um compasso de plantação de 3,25 metros na entrelinha e 0,8 
metros entre plantas na linha, podendo, no entanto, estabelecer-se uma distância 
mais curta entre plantas em solos consideravelmente pobres e um espaçamento 
maior em solos bastante férteis. Considerou-se que a parcela terá fins de linha 
de 3 metros de modo a facilitar as manobras do trator. Assumiu-se ainda que a 
área de cultivo possuirá aproximadamente 52 metros de comprimento e 19,5 
metros de largura, permitindo assim a criação de 6 linhas de plantas.

Para a área sugerida, não será necessária a contratação de mão de obra adi-
cional para além do trabalho ocasional desempenhado pelo próprio empresário, 
exceto para a plantação, para a realização da poda (vulgo “capagem”), assim como 
para a colocação e remoção de plástico sobre o solo com o intuito de controlar 
as infestantes, sendo que estas operações deverão ser sempre asseguradas por 
dois trabalhadores. Considerou-se que a mão de obra ocasional, incluindo a 
desempenhada pelo empresário, será remunerada a 5,50 €/h.

Dada a dimensão consideravelmente reduzida da exploração, assumindo 
que o produtor não possui presentemente as máquinas agrícolas necessárias 
para o cultivo do melão, recomenda-se que o empresário não adquira as mesmas 
recorrendo, pelo contrário, à contratação de serviços externos para a execução 
das operações de preparação do solo e de fertilização que a atividade exige.

5.1. INFRAESTRUTURAS

5.2. CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Será necessário prever a construção de uma cabine de rega capaz de abrigar o 
programador de rega, o sistema de filtragem da água e o sistema de fertirrega, 
assim como os vários equipamentos agrícolas e os adubos a aplicar. Para tal, 
bastará que a cabine possua uma área de 4m², devendo também ser efetuada a 
sua eletrificação.

Cabine de rega

Assumiu-se que a água será bombeada a partir do rio, prática habitual no lugar 
de Casconha. Assim sendo, o produtor poderá optar por uma eletrobomba com 
uma conduta de aspiração que chegue até ao rio. Ainda que dependa da dife-
rença de cotas entre o rio e a parcela, não será necessário, à partida, adquirir 
uma bomba de grande potência. Considerou-se para o presente modelo que o 
produtor utilizará uma eletrobomba de 1cv de potência.
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5.3. SISTEMA DE REGA E FERTIRREGA

Recomenda-se a utilização de um sistema de rega gota-a-gota, devido à capa-
cidade que o mesmo tem em humedecer as plantas sem que a água atinja as 
suas folhas, fenómeno particularmente prejudicial para o meloeiro uma vez que 
cria condições ideias para o surgimento de míldio. A rega gota-a-gota também 
permitirá utilizar a água de forma mais eficiente.

Podem ser dispostas fitas de rega todos os anos pela parcela depois da pre-
paração do solo e fertilização de fundo. Trata-se de um método consideravelmente 
económico sem que a eficácia da rega seja comprometida. Recomenda-se fitas 
de rega com furos de 1,6 litros/hora de débito e um espaçamento de 20 a 40cm 
entre furos. Deve ser disposta uma fita de rega por linha de plantas previamente 
à colocação do plástico de cobertura do solo.

No entanto, antes de a água entrar no ramal principal do sistema de rega, 
deve ser filtrada recorrendo-se para tal a um filtro de areia que, embora seja mais 
dispendioso do que outros filtros disponíveis no mercado, será imprescindível 
para o sistema de rega descrito, já que é necessário tomar todas as precauções 
para que os furos das fitas de rega não entupam e ponham em causa o ideal 
funcionamento do sistema.

Será igualmente importante adquirir um sistema de fertirrega através do 
qual o produtor poderá fornecer nutrientes e bioestimulantes às plantas de for-
ma mais precisa e atempada. Assim sendo, previu-se a compra de um depósito 
de 50 litros, uma bomba doseadora e um agitador de pás, juntamente com as 
tubagens e acessórios de ligação.

Os sistemas de rega e fertirrega poderão ser automatizados com um pro-
gramador de rega.

As fitas de rega são enroladas e descartadas assim que o ciclo cultural do 
meloeiro estiver concluído.

5.4. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Uma vez que se está a assumir que o produtor irá requisitar serviços externos 
para a realização da generalidade das operações que requerem o uso de máquinas 
agrícolas, o produtor terá necessidade de apenas adquirir um número bastante 
restrito de equipamentos, nomeadamente:
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6. MANEIO / OPERAÇÕES CULTURAIS

6.1. PREPARAÇÃO DO SOLO E FERTILIZAÇÃO DE FUNDO

Antes de o produtor escolher uma parcela para o cultivo de melão, deverá efetuar 
análises ao solo, nomeadamente à sua granulometria, ao pH, ao complexo de troca 
e aos níveis de macro e micronutrientes que o mesmo possui. Opcionalmente, 
poderá ser realizada uma análise microbiológica ao solo de modo a determinar 
a presença do fungo Fusarium.

Supõe-se que o terreno a cultivar tenha sido previamente usado para fins 
agrícolas e que já se encontra nivelado, não sendo necessário, portanto, reali-
zar a limpeza de matos nem de vegetação arbustiva ou arbórea. Ainda assim, a 
matéria vegetal e material lenhoso menos volumoso presente no mesmo pode 
ser destroçado e disposto sobre o solo, enriquecendo-o com matéria orgânica.

Independentemente do resultado da análise de terra, é previsível que se 
tenha de distribuir pela parcela uma grande quantidade de matéria orgânica, 
preferencialmente de origem animal e muito bem curtida. É frequente que o solo 
necessite de 60 a 70 toneladas de estrume por hectare, ou seja, 6 a 7 toneladas 
em 1000m².

O solo deverá ser então lavrado, podendo usar-se para o efeito uma charrua. 
Tendo em consideração que a maior parte das raízes dos meloeiros se encontram 
dispersas pela camada superficial de solo até cerca de 30cm de profundidade, não 
será necessário realizar uma lavoura muito profunda, bastando que o solo seja 
mobilizado até 45cm de profundidade. A lavoura servirá também para incorporar 
no solo a matéria orgânica distribuída pela superfície do mesmo.

• Pulverizador dorsal a bateria (16 litros): tratamentos fitossanitários e 
adubações foliares.
• Tesouras de poda: “capagem” dos melões.
• Carro de mão: transporte dos melões à medida que são colhidos.
• Armário de fitofármacos: acondicionamento seguro dos produtos fito-
farmacêuticos.
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Após determinação do pH do solo, realizar uma calagem com a quantidade 
necessária de calcário para que o pH suba até valores ideais. Note-se, no entan-
to, que o pH do solo não se altera imediatamente após a aplicação de calcário. 
Assim sendo, quer a distribuição de matéria orgânica como a do corretivo de 
acidez deverá ser realizada de forma atempada, idealmente com 6 meses de 
antecedência relativamente à plantação.

No que diz respeito à adubação de fundo, a quantidade de adubos a aplicar 
poderá ser bastante variável, consoante a fertilidade do solo. Como regra geral, 
pode-se afirmar que a cultura possui as seguintes necessidades de macronu-
trientes primários:

• N: 100 kg/ha
• P: 50 kg/ha
• K: 220 kg/ha

Sugere-se que metade da quantidade referida seja distribuída através de 
adubação de fundo (parte dos adubos de fundo podem ser aplicados simulta-
neamente com o estrume e outra parte um pouco antes da plantação) sendo as 
restantes necessidades nutricionais colmatadas através de fertirrega e adubação 
foliar. Realça-se que esta cultura também é consideravelmente exigente em 
magnésio e cálcio.

Os adubos de fundo distribuídos pouco antes da plantação são incorpora-
dos no solo com recurso à fresa ou grade de discos. O solo é então armado em 
camalhões com cerca de 70 cm de largura e aproximadamente 10 cm de altura. 
A armação do solo em camalhões é particularmente importante em solos de 
fraca drenagem, tendo também a vantagem de permitir que o solo aqueça mais 
rapidamente na Primavera comparativamente com um cultivo sem camalhões.

Antes da plantação só faltará colocar ao longo das linhas as fitas de rega já 
mencionadas e, de seguida, cobrir toda a superfície de cultivo com um plástico 
bicolor (branco de um lado e preto do outro). Este plástico, colocado com a su-
perfície branca disposta para o exterior, constitui uma solução adequada para 
o controlo de infestantes, sem comprometer a qualidade dos melões. Caso se 
utilizasse um filme de plástico preto ou tela, os melões à medida que iam cres-
cendo acabariam por ficar pousados sobre o plástico e o efeito da radiação solar 
intensa de Verão que incide sobre o mesmo danificaria os melões.
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6.2. PLANTAÇÃO

O produtor deve fazer primeiro a sementeira em viveiro, transplantando poste-
riormente as plântulas. Note-se que, mesmo em viveiro, a taxa de germinação 
desta variedade de melão é bastante irregular, devendo-se semear um número de 
sementes que corresponda a cerca do dobro do número de plantas necessárias 
para a parcela em questão (aproximadamente 390 plantas segundo o compasso 
indicado). As plantas excedentes também poderão ser aproveitadas mais tarde 
para colmatar possíveis falhas no terreno.

As sementes têm de ser provenientes de melões ‘Casca de Carvalho’ do 
tipo Vale do Sousa que tenham sido sujeitas a um processo de seleção e originem 
consistentemente melões com os atributos desejados, pois só essas sementes 
possuem a riqueza genética que confere a este tipo de melão as suas caracte-
rísticas únicas. 

Mesmo que o produtor utilize todos os anos um terreno diferente para a 
produção de melão devido ao risco de incidência de fusariose, deverá comple-
mentar esta rotação com realização de enxertia das plantas. Contudo, como a 
enxertia consiste numa prática cuja execução é algo difícil, será indicado para a 
generalidade dos produtores que recorram a um viveiro que preste esse servi-
ço, podendo o produtor ceder as sementes de melão que selecionou e ficando 
o viveiro encarregue de as germinar e enxertar as plantas. Embora não exista 
correntemente um consenso, é comum usar-se chila ou abóbora-menina como 
porta-enxerto. A chila poderá ser, efetivamente, uma opção adequada dado o 
menor vigor que confere à planta comparativamente com a abóbora. Possui 
também uma boa rusticidade.

Ao ar livre, a plantação poderá ser realizada no início de Maio, salvo em 
anos com condições invernais prolongadas que justifiquem plantações em finais 
de Maio ou em Junho. Caso o produtor opte por plantar no início de Maio, será 
importante ceder as sementes ao viveiro no princípio de Abril, pois as mesmas 
requerem 3 a 4 dias para germinarem, as plântulas devem passar cerca de 10 
dias em estufa antes da enxertia, e as plantas enxertadas precisam de uma se-
mana ou mais para vingarem e se encontrarem prontas para a transplantação. 
Ao plantar em Maio, será expectável realizar a colheita dos melões em Agosto. 
Sugere-se, contudo, que o produtor plante metade dos meloeiros no início de 
Maio e a outra metade em finais de Maio ou princípio de Junho com o intuito 
de comercializar os melões de forma mais gradual e uniforme, prolongando o 
seu período de oferta.

O produtor terá de realizar os furos no plástico bicolor antes de colocar as 
respetivas plantas. Os meloeiros não devem ser plantados com o torrão demasiado 
profundo de forma a evitar podridões do colo das plantas. A união do enxerto 
com o porta-enxerto deve encontrar-se acima da superfície do solo. Regar abun-
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dantemente as plantas após a sua transplantação de modo a aconchegar as raízes 
às partículas de solo, evitando-se assim a ocorrência de bolsas de ar no mesmo.

As plantas que acabarem por morrer no início da campanha deverão ser 
substituídas o quanto antes por plantas de reserva.

6.3. REGA

As regas nunca devem ser efetuadas durante o pico de calor do dia, sugerindo-
-se a sua realização logo ao início da manhã, antes das 10 horas. Usualmente, a 
aplicação de água é efetuada semanalmente desde a plantação, sendo posterior-
mente diminuída de forma acentuada a partir do momento em que os melões 
atingem o seu tamanho usual e começam a amadurecer. No entanto, a necessi-
dade de rega encontra-se bastante dependente das características do solo pelo 
que o produtor deverá irrigar a parcela quando for observável que o seu solo se 
encontra excessivamente seco. Em alguns casos, poderá ser mesmo recomendá-
vel a realização de regas diárias, nomeadamente se o solo possuir uma textura 
consideravelmente grosseira ou caso a toalha freática se encontre próxima da 
superfície do solo. Por outro lado, a colocação de plástico sobre a área de pro-
dução permite evitar perdas excessivas de água por evaporação, reduzindo-se, 
assim, a necessidade de rega. De qualquer das formas, independentemente da 
frequência de rega, salienta-se que a sua regularidade é fundamental para evitar 
ou reduzir fenómenos de rachamento dos frutos.

As necessidades hídricas da cultura situam-se, geralmente, entre os 4000m³ 
a 5000m³ de água por hectare, ou seja, 400m³ a 500m³ numa área de cultivo 
de 1000m².

6.4. FERTIRREGA E ADUBAÇÃO FOLIAR

Micronutrientes como o molibdénio, o boro, o níquel, o ferro e o zinco têm uma 
grande influência no desenvolvimento adequado das plantas e na qualidade dos 
seus frutos, pelo que deverão ser aplicados pelo sistema de fertirrega ou por 
adubação foliar sempre que se determinar ser necessário, especialmente a partir 
da floração. Será igualmente importante fornecer bioestimulantes (por exemplo, 
estimulantes radiculares aquando da plantação) e ajustar a quantidade de ma-
cronutrientes disponíveis para as plantas, nomeadamente o azoto, o fósforo, o 
potássio, o magnésio e o cálcio. A realização de análises foliares poderá fornecer 
pistas acerca da possível escassez dos vários nutrientes. Sugerem-se duas análises 



15

Modelo Técnico-Económico Melão Casconha

6.5. PODA

O caule principal de todas as plantas deve ficar orientado no sentido da linha 
de plantas.

A poda dos meloeiros tem como intuito principal antecipar a produção de 
melões e assegurar um bom calibre e qualidade dos mesmos, para além de im-
pedir a criação de um coberto vegetal extremamente denso que possa potenciar 
a ocorrência de doenças e dificultar o trabalho do produtor.

Sugere-se a realização de 2 capagens a todas as plantas ao longo do seu 
ciclo cultural. Na primeira capagem, efetuar o corte do caule primário após a 
segunda folha verdadeira, ou seja, sem contar com os cotilédones, ficando a 
planta com 2 ramos secundários. Na segunda capagem, cortar novamente cada 
um destes ramos após a segunda folha, obtendo-se assim 4 ramos terciários.  
Alguns produtores preferem capar uma terceira vez, cortando os ramos terciá-
rios após a terceira ou quarta folha, mas muitos optam por não realizar mais de 
duas capagens. No final, há quem faça uma última limpeza dos ramos e folhas 
para garantir uma melhor incidência da luz sobre os frutos, mas tal prática pode 
aumentar o risco de escaldão dos melões. De qualquer das formas, deverá ser 
sempre garantida a presença de uma faixa na entrelinha com cerca de 1 metro 
de largura que permita a passagem dos trabalhadores.

Seguindo o método indicado, embora cada planta possa produzir mais de 
10 flores, muitas irão degenerar-se naturalmente, sendo considerado razoável 
caso uma planta retenha 2 a 3 melões.

A poda deve ser feita nas horas de maior calor do dia, reduzindo-se assim 
a possível ocorrência de doenças nas plantas podadas.

Acresce referir que, devido à utilização de porta-enxertos, será imprescin-
dível verificar regularmente a cultura de modo a remover o mais cedo possível 
os rebentos originados pelos porta-enxertos.

foliares ao longo da campanha, a primeira no início da formação dos frutos e a 
segunda quando a generalidade dos frutos já tenham atingido o tamanho usual.

O produtor deverá suspender a fertirrega 3 semanas antes da última colheita.
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6.6. CONTROLO DE INFESTANTES

6.7. LUTA CONTRA DOENÇAS E PRAGAS

Tal como descrito previamente, as infestantes na parcela são destruídas através 
da ação do destroçador, da charrua e da fresa/grade de discos. Ao longo do ciclo 
cultural do meloeiro, as infestantes devem ser controladas através da colocação 
de plástico bicolor em toda a extensão da área de produção. Este tipo de plásti-
co apresenta ainda como benefício a intensificação da taxa de fotossíntese das 
plantas, para além de não danificar os melões que se encontrem pousados sobre 
o mesmo, pois não atinge temperaturas muito elevadas.

O melão ‘Casca de Carvalho’ não apresenta particulares suscetibilidades ao 
ataque de pragas, pelo que a ocorrência de infestações é devida, geralmente, ao 
uso de más práticas culturais por parte do produtor. Por outro lado, as doenças, 
nomeadamente doenças fúngicas, podem comprometer bastante a produtivi-
dade do meloal e a qualidade do melão, afetando negativamente o rendimento 
da atividade.

De qualquer das formas, o produtor deverá sempre privilegiar métodos 
profiláticos de controlo. A realização de rega gota-a-gota, assim como a execu-
ção de práticas que garantam a vitalidade e a resistência natural das plantas (por 
exemplo, fertilizações equilibradas e enxertia) são fundamentais para evitar ou 
minimizar estragos na cultura causados por doenças e pragas.

Caso efetivamente o produtor determine que uma praga se encontra presente 
na sua cultura em níveis que irão comprometer excessivamente a sua produti-
vidade, então poderá avançar com a aplicação de um produto fitofarmacêutico 
adequado, tendo sempre o cuidado de seguir as indicações do rótulo. Todavia, 
no que diz respeito a doenças, é previsível que o míldio e o oídio ocorram com 
frequência, devendo nestes casos o produtor realizar tratamentos preventivos 
com os produtos homologados para o controlo destas doenças no meloeiro.

Segue-se uma breve descrição das principais doenças e pragas desta cultura.
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6.7.1. DOENÇAS

a) Fusariose

A fusariose consiste no inimigo-chave do melão ‘Casca de Carvalho’.  Trata-se 
de uma doença fúngica que pode afetar toda a planta, inclusive os próprios melões. 
Os sintomas desta doença incluem emurchecimento das folhas, amarelecimento 
das suas nervuras e eventual necrose, afetando, posteriormente, toda a planta. 
Os meloeiros que padecem desta doença apresentam um desenvolvimento re-
duzido. A fusariose pode ser fatal, nomeadamente em plantas jovens.

O fungo Fusarium pode permanecer no solo ao longo de vários anos e é 
frequentemente disseminado através de máquinas e equipamentos agrícolas, 
podendo também ser transmitido geracionalmente, ou seja, caso a planta-mãe 
tenha sido infetada por este fungo, as sementes que produz também o poderão 
conter e, consequentemente, as plantas a que essas sementes darão origem.

Não existem fungicidas eficazes e económicos que se encontrem homologados 
para o controlo da fusariose no meloeiro. Mesmo que o produtor empregue um 
regime de rotação de 6 ou mais anos, recomenda-se que use plantas enxertadas 
com um porta-enxertos resistente à fusariose. Um pH de solo próximo do neutro, 
fertilizações equilibradas e rega localizada também auxiliam no controlo desta 
doença. O produtor também pode optar por efetuar a solarização da parcela no 
ano anterior à plantação do meloal. Esta técnica de desinfeção do solo consiste 
na disposição de um plástico translúcido branco sobre toda a extensão da área 
de produção após o solo ter sido irrigado até à sua capacidade de retenção de 
água. A solarização, realizada nos meses de Verão, possui alguma eficácia na 
destruição de agentes patogénicos, pragas e infestantes, tendo ainda a vantagem 
de não apresentar qualquer toxicidade para as plantas e para o meio ambiente.

b) Oídio

O oídio ocorre com maior frequência na fase final do ciclo cultural do meloeiro 
quando o clima se apresenta mais seco pois este fungo prefere condições de 
secura ou de humidade moderada, nomeadamente quando comparado com o 
míldio. Tem como sintomas o aparecimento de manchas pulverulentas brancas 
nas folhas do meloeiro, manchas essas que correspondem ao micélio e esporos 
do fungo. As folhas acabam por amarelar e secar, encontrando-se também o 
seu desenvolvimento comprometido. Tais fenómenos afetam negativamente a 
produtividade dos meloeiros e o teor de sólidos solúveis nos frutos (indicador 
que revela a doçura do melão).

Caso uma planta seja atacada pelo oídio, mesmo que os seus melões tenham 
uma boa aparência externa, nunca vão possuir um bom sabor. Este fungo pode 
ser transmitido geracionalmente. Em casos extremos, o produtor poderá ter de 
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descartar todas as sementes que possui, adquirindo outras sementes, de modo 
a interromper a perpetuação desta doença nos melões que produz.

Ocorre com maior frequência quando a plantação se encontra coberta, 
principalmente no caso de se utilizar estufins como abrigo da cultura. 

Tal como já foi referido, o controlo do oídio e do míldio deve ser efetuado 
através de tratamentos preventivos. Recomenda-se tratamentos com periodici-
dade semanal até à fase de frutificação. 

Fungicidas (substâncias ativas): bupirimato, enxofre, fenebuconazol, pen-
conazol, tebuconazol + trifloxistrobina.

c) Míldio

O míldio é uma doença fúngica que ataca mais intensamente no início do ciclo 
cultural do meloeiro, sendo que este fungo prefere níveis elevados de humidade.

Um ataque de míldio pode ser inicialmente detetado através da observa-
ção de manchas amareladas angulosas de aspeto oleoso na página superior das 
folhas, sobretudo nas folhas mais velhas. Estas manchas vão escurecendo ad-
quirindo cores acastanhadas até que acabam por necrosar, usualmente segundo 
um padrão estabelecido pelas nervuras das folhas. Na página inferior das folhas 
é observável um micélio de cor cinzenta. As folhas acabam por secar totalmente 
e pode ocorrer a sua abscisão. A planta infetada não se conseguirá desenvolver 
de forma adequada, uma vez que o seu vigor será comprometido. A sua produ-
tividade também será reduzida.

O nevoeiro, o orvalho, a precipitação e a rega por aspersão potenciam a in-
feção. Assim sendo, o uso de um sistema de rega gota-a-gota em vez de aspersão 
auxilia no controlo desta doença. O míldio também pode ser disseminado pelo 
vento, sendo que as infestantes presentes numa parcela podem constituir um 
hospedeiro ideal para este agente patogénico, podendo a cultura do meloeiro 
ser infetada por este meio.

Fungicidas (substâncias ativas): ametoctradina + dimetomorfe, dimetomorfe 
+ hidróxido de cobre, fosetil-alumínio, fluopicolida + propamocarbe, hidróxido 
de cobre + oxicloreto de cobre, mancozebe.
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6.7.2. PRAGAS

a) Piolho-do-melão

O piolho-do-melão é um inseto picador-sugador que se alimenta da seiva dos 
meloeiros, enfraquecendo as plantas. Encontra-se usualmente presente na pá-
gina inferior das folhas, causando o seu enrolamento. Podem ser transmissores 
de viroses. Possuem maior atividade na Primavera mas também podem causar 
estragos durante o Verão.

Inseticidas (substâncias ativas)2: deltametrina, lambda-cialotrina, pimetro-
zina, sulfoxaflor, tiaclopride.

2 - Existem relatos de que após a aplicação de inseticidas sobre as plantas, os piolhos mortos podem per-
manecer na superfície dos melões sendo impossível de os remover convenientemente e tornando-os, assim, 
impossíveis de comercializar.

b) Mosca branca

c) Tripes

A mosca branca, apesar de não causar grandes prejuízos para a generalidade dos 
produtores, pode provocar o amarelecimento das folhas e posterior desidratação 
e abscisão. Estas moscas encontram-se usualmente na página inferior das folhas 
mais jovens e a sua temperatura ideal de desenvolvimento situa-se entre os 21ºC 
e os 24ºC. Também podem funcionar como vetores de transmissão de viroses.

Inseticidas (substâncias ativas): azadiractina, lambda-cialotrina, pimetrozina, 
sulfoxaflor, tiaclopride.

As tripes consistem em insetos de dimensão bastante pequena mas que possuem 
hábitos irrequietos apresentando uma fácil mobilidade. 

Podem ser encontradas maioritariamente na página inferior de folhas 
jovens, picando-as e causando, deste modo, uma coloração amarelada na sua 
página superior e pontuações acinzentadas na página inferior. A alimentação de 
adultos e larvas de tripes frequentemente resulta também em descoloração e 
deformação dos frutos. Caso o grau de infestação seja elevado, os meloeiros 
podem perder todas as suas folhas numa só semana.

O produtor pode efetuar a luta contra esta praga através da aplicação de 
pesticidas homologados para o efeito. No entanto, convém salientar que a sola-
rização do solo antes da plantação também pode contribuir para a erradicação 
esta praga.



20

Modelo Técnico-Económico Melão Casconha

Inseticidas (substâncias ativas): acrinatrina, deltametrina, hidrocloreto de 
formetanato.

6.8. POLINIZAÇÃO MANUAL

Pode não ser praticável efetuar a polinização manual de todas as plantas devido 
à elevada necessidade de mão de obra que esta prática exige. Deste modo, a 
polinização manual deve ser realizada num número restrito de plantas. Sugere-
-se que o produtor polinize cerca de 30 flores todos os anos, utilizando flores 
masculinas das plantas selecionadas para polinizar as suas flores femininas. O 
intuito consiste principalmente em produzir anualmente sementes com uma certa 
garantia de pureza varietal que serão usadas para a campanha do ano seguinte 
de modo a se obter plantas que, à partida, originarão com alguma consistência 
frutos com os atributos típicos do melão ‘Casca de Carvalho’ do Vale do Sousa.  

Selecionadas as flores femininas a polinizar manualmente, as mesmas 
devem ser protegidas da ação dos insetos polinizadores, devendo o produtor 
fechá-las (por exemplo, com um elástico ou um fio a envolver as pétalas), abrin-
do-as apenas quando pretender efetuar a polinização manual das mesmas. As 
flores masculinas são então cortadas e os seus estames são “esfregados” no 
estigma da flor feminina. Podem também ser “sacudidos” diretamente sobre a 
flor feminina. De seguida, as flores femininas devem ser novamente fechadas e 
permanecer assim durante 2 a 3 dias. Decorrido este período, o elástico ou fio 
utilizado deve ser removido.

O método de polinização descrito também permite incrementar a quanti-
dade de pólen que cada flor feminina recebe, potenciando-se assim o tamanho 
do fruto.

6.9. MONDA DE FRUTOS

Embora cada planta possa produzir mais de 10 flores, muitas irão degenerar. Os 
melões que se formarem devem ser selecionados quando possuírem um tama-
nho de um ovo de modo a que permaneçam apenas 2 a 3 melões por planta. Os 
melões que irão ser defeituosos devem ser eliminados o mais cedo possível. As 
deformidades são observáveis imediatamente no início da formação do fruto. 
Caso estes frutos sejam removidos, potenciar-se-á o ideal desenvolvimento dos 
melões remanescentes incrementando-se, assim, a taxa de produção de melões 
de qualidade comercializável. Os melões removidos não devem permanecer na 
área de cultivo.
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6.10. COLHEITA

Será de prever que os frutos dos meloeiros que tenham sido plantados em Maio 
estejam aptos a serem colhidos em Agosto. Relativamente a meloeiros plantados 
em Junho, o produtor poderá realizar a colheita dos respetivos frutos em Setembro.

É muito importante que os melões sejam colhidos no momento certo, pois 
as características do melão ‘Casca de Carvalho’ são bastante influenciadas por 
este fator. Caso seja colhido precocemente, o melão será insípido ou até mesmo 
incomestível. Por outro lado, se o produtor demorar muito tempo a realizar a 
colheita, os melões rebentarão, retirando-lhes qualquer valor comercial.

Como método de avaliação da qualidade de um melão, faz-se as seguintes 
observações:

• O “toque” do melão deve revelar a impressão distinta reconhecível por 
parte do produtor (há quem diga que o melão “estremece” na palma da mão 
caso se encontre maduro e seja de boa qualidade).
• Um bom estado sanitário de toda a planta representa logo um indicador 
positivo, embora não conclusivo, quanto à qualidade dos seus melões.
• A técnica de imersão dos melões em água3, usada por alguns produtores, 
não é totalmente fiável.

Os melões são colhidos cortando o seu pedúnculo, deixando que cerca de 
2 cm de pedúnculo permaneça conectado aos melões para que estes se con-
servem por mais tempo.

Sugere-se que, à medida que os melões são colhidos, o produtor os coloque 
sobre um carro de mão que vai deslocando ao longo das entrelinhas. Contudo, é 
extremamente importante que não disponha os melões amontoados em camadas, 
pois tal prática irá danificar os frutos. Assim sendo, é imperativo colocar todos 
os melões na base do carro de mão. Atingida a capacidade máxima do carro de 
mão, o mesmo é transportado até ao fim de linha, ou limite da exploração, onde 
deverá encontrar-se um reboque ou viatura que irá, no final da colheita desse 
dia, concentrar e transportar todos os frutos colhidos.

A produtividade do meloal pode exceder as 30 toneladas de melão por 
hectare. Será impossível, contudo, que todo este melão seja de qualidade co-

3 - Alguns produtores consideram que os melões de qualidade são distinguíveis dos restantes por ficarem 
submersos quando colocados em água.

Convém realçar que podem ocorrer casos em que uma planta origine apenas 
um melão ou que até nem seja capaz de produzir qualquer fruto.
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mercializável. No caso de cultivo ao ar livre, será expectável perdas na ordem 
dos 70% a 90%. No entanto, estes parâmetros encontram-se muito dependentes 
das técnicas de cultivo utilizadas, nomeadamente a elaboração de um plano de 
fertilizações equilibrado, tratamentos fitossanitários atempados e adequados à 
cultura, a realização de polinização controlada, entre outros métodos e opções 
técnicas. As condições atmosféricas também constituem um fator determinante 
para o sucesso da cultura. O uso de abrigos, tais como túneis, permitiria um acrés-
cimo de melões de qualidade, pois as plantas não se encontrariam tão sujeitas a 
condições climatéricas adversas. Neste caso, se o produtor obtiver sementes com 
garantia de pureza varietal, realizar polinização controlada e empregar técnicas 
ideais de maneio da cultura, poderá obter mais de 50% de melões de qualidade 
comercializável. O modo de produção em túnel será descrito e analisado no 
capítulo 14.4 do presente documento.

Assumindo que em uma hora se conseguem colher, em média, 150 kg de 
melão, prevê-se que uma pessoa seja suficiente para assegurar esta tarefa. A 
realização da colheita de forma escalonada ao longo do tempo, reforça a convic-
ção de não ser necessário contratar qualquer mão de obra externa. Note-se que 
o tempo indicado inclui a verificação dos melões para se aferir se estão aptos 
a serem colhidos, assim como as deslocações do carro de mão para se efetuar 
o descarregamento dos melões no reboque. Refira-se, no entanto, que o ren-
dimento médio de colheita mencionado engloba tanto os melões de qualidade 
comercializável como os restantes melões, uma vez que todos serão colhidos.

6.11. PÓS-COLHEITA

Para o presente modelo não se considerou a aquisição de uma arca frigorífica, 
devendo o produtor comercializar os melões o mais rapidamente possível a partir 
do momento em que os colhe. Tal não constituirá, em princípio, uma grande difi-
culdade visto se assumir que a plantação dos meloeiros será realizada de forma 
faseada, permitindo assim que a colheita dos melões seja também efetuada de 
forma gradual. Idealmente, o melão deverá ser vendido no próprio dia, conse-
guindo manter-se em bom estado à temperatura ambiente durante apenas dois 
dias. Daí em diante, as suas características organoléticas vão-se deteriorando 
rapidamente.

No entanto, caso o produtor tenha acesso a um sistema de frio, recomen-
da-se que exponha os melões a uma temperatura de aproximadamente 10ºC. No 
transporte de melões, também seria vantajoso usar caixa frigorífica ou isotérmica 
de modo a prolongar a vida útil dos mesmos. Sob estas condições, a longevidade 
dos melões poderá ser prolongada por mais 2 a 3 dias. Ao quarto dia de conser-
vação no frio, o seu sabor começa a ser consideravelmente afetado.
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O melão é comercializado inteiro, sendo que usualmente os melões mais 
valorizados são os que se apresentam bem encascados, ou seja, com a malha 
reticulada bem desenvolvida na superfície da sua casca.

O produtor poderá comercializar os melões na própria exploração e em fei-
ras, havendo também uma procura considerável por parte de alguns restaurantes 
locais. O preço do melão ‘Casca de Carvalho’ praticado recentemente tem-se 
situado em valores compreendidos entre 4,00€/kg e 6,00€/kg.

Os melões que não apresentarem qualidade organolética não deverão 
ser comercializados, podendo ser usados para a alimentação animal ou para a 
compostagem. Importa referir que, devido à venda em anos recentes de melão 
‘Casca de Carvalho’ de pior qualidade, grande parte dos consumidores perderam 
confiança na qualidade deste produto. O poder de compra inferior que se verifica 
atualmente por parte da generalidade dos consumidores também terá afetado a 
disponibilidade dos mesmos em despender grandes quantias por um melão que 
poderá não corresponder às suas expectativas. Deste modo, será imperativo 
arquitetar uma estratégia com o intuito de gerar um novo entusiasmo e confian-
ça neste produto, e fidelizar o cliente. Sugere-se que o produtor pratique uma 
estratégia de comercialização segundo a qual o consumidor, caso o melão que 
adquiriu não tenha qualidade, possa trocá-lo por outro ou reaver a quantia que 
despendeu por ele. Alguns produtores de melão ‘Casca de Carvalho’ já começaram 
a optar por este método, manifestando que o mesmo tem tido grande sucesso.

Uma vez que um melão produz cerca de 300 sementes, o produtor deverá 
guardar as sementes de três dos melões que polinizou manualmente4, dando pre-
ferência aos que apresentarem características típicas do melão ‘Casca de Carvalho’ 
do Vale do Sousa. As sementes deverão ser lavadas, secadas naturalmente sobre 
uma peneira ou objeto análogo e acondicionadas num saco de plástico ou frasco 
de vidro em ambiente seco e fresco. Serão estas as sementes que o produtor 
irá ceder a um viveiro no ano seguinte para a produção de plantas enxertadas.

4 - A quantidade de sementes a conservar encontra-se dependente da densidade de plantação e da área de 
cultivo. O número indicado foi baseado para o cenário hipotético em análise, considerando que se deverá 
conservar um número de sementes correspondente ao dobro das plantas necessárias, precavendo-se assim 
o possível insucesso da germinação de algumas sementes e da enxertia, assim como a morte de plantas 
transplantadas.
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7. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS

Face ao estipulado previamente no que respeita ao tipo de atividade proposto, 
sugere-se o seguinte investimento.

Preparação do terreno e fertilização
Limpeza do terreno com destroçador
Estrume
Adubos para fertilização de fundo
Calcário dolomítico
Plástico bicolor para uso agrícola
Distribuição de adubos e calcário
Aplicação de matéria orgânica
Lavoura e fresagem
Armação de camalhões
Aplicação de plástico bicolor
Transporte dos materiais

Infraestruturas de apoio
Cabine de rega
Eletrificação da exploração

Sistema de rega
Sistema de bombagem
Sistema de filtragem
Tubagem principal e acessórios de ligação
Fitas de rega
Sistema de automatização
Sistema de fertirrega

Maneio de produtos fitofarmacêuticos
Armário para produtos fitofarmacêuticos

Máquinas e equipamentos
Pulverizador de dorso a bateria (16 litros)
Tesoura de poda
Carro de mão

Custo Total (s/ IVA)

Quantidade

1,00
7 000,00

1,00
200,00

1 200,00
1,00
0,75
1,75
1,50
6,00
0,50

4,00
1,00

1,00
1,00
1,00

312,00
1,00
1,00

1,00

1,00
2,00
1,00

Unidade

hora
quilograma
valor global
quilograma

metro quadrado
hora
hora
hora
hora
hora
hora

metro quadrado
valor global

valor global
valor global
valor global
metro linear
valor global
valor global

unidade

unidade
unidade
unidade

Custo Total 
(s/ IVA)

30,00 €
140,00 €
50,00 €
12,00 €

216,00 €
30,00 €
22,50 €
52,50 €
45,00 €
33,00 €
15,00 €

720,00 €
475,20 €

455,00 €
693,00 €
108,00 €
15,60 €

350,00 €
811,00 €

250,00 €

45,00 €
84,00 €

120,00 €

4 772,80 €

Tabela 1 - Proposta de investimento a realizar pelo empresário.
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8. RENDIMENTO BRUTO

Tendo em conta as condições de produção estabelecidas será expectável, para a 
área considerada obter-se uma produção anual total de 2 700 kg de melões de 
todas as qualidades. Uma vez que usualmente os produtores de melão ‘Casca de 
Carvalho’ do Vale do Sousa conseguem alcançar médias de 10% a 30% de me-
lão de qualidade comercializável, estipulou-se para o presente cenário que será 
possível obter 25% de melões com as características desejadas, justificando-se 
este valor pelas quantidades consideráveis de fertilizantes aplicados (fundo, 
fertirrega e adubação foliar), pela realização de rega gota-a-gota, pelo controlo 
de infestantes com recurso a plástico bicolor em toda a extensão de cultivo, 
pelo uso de plantas enxertadas e de um sistema de rotação de 6 ou mais anos e, 
sobretudo, devido à utilização de semente de pureza varietal propagada através 
de polinização manual. Poderá ser difícil alcançar registos médios superiores a 
25%, pois a cultura não se encontra protegida de eventuais intempéries e outras 
condições climatéricas desfavoráveis.

Os preços de mercado praticados atualmente para um melão de boa qualidade 
estão compreendidos entre os 4,00 €/kg e os 6,00 €/kg, tendo-se efetuado para 
o presente modelo técnico-económico uma estimativa média, considerando-se 
um preço de 5,00€/kg, visto a generalidade dos consumidores não possuir tanto 
poder de compra como outrora, ocasionando situações em que os produtores 
se lamentam de não terem conseguido escoar toda a sua produção de melão de 
qualidade. Como revelado previamente, este fenómeno foi também exacerbado 
pela crescente desconfiança dos consumidores relativamente a esta variedade de 
melão, após experiências negativas derivadas da venda de melão sem qualidade 
por parte de alguns produtores.

Desta forma, prevê-se um volume de negócios anual de 3 375,00 € para 
todos os anos de atividade ao longo da vida útil do projeto (8 anos).

Volume de Negócios

Produção de Melão Total
Perdas
Produção de Melão Comercializável

Volume de Negócios Total

Ano 1

2 700,00 kg
2 025,00 kg
675,00 kg

3 375,00 €

... Ano 8

2 700,00 kg
2 025,00 kg
675,00 kg

3 375,00 €

Tabela 2 – Volume de negócios expectável gerado pela venda de melões ‘Casca de Carvalho’ do Vale do Sousa.
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9. CUSTOS OPERACIONAIS

Relativamente aos custos com matérias e consumíveis inerentes ao desenvolvi-
mento da atividade, foi realizada uma previsão dos gastos derivados da fertili-
zação, dos tratamentos fitossanitários, do plástico bicolor e das fitas de rega. A 
tabela 3 apresenta os custos estimados com as referidas rúbricas para os vários 
anos de atividade.

Custos de Exploração

Adubos de fundo
Adubos para fertirrega e adubação foliar
Estrume
Calcário dolomítico
Fitofármacos
Plástico bicolor
Fitas de rega

Total

Ano 1

- €
90,00 €

- €
- €

30,00 €
- €
- €

120,00 €

...Ano 2

50,00 €
90,00 €

140,00 €
12,00 €
30,00 €

216,00 €
15,60 €

553,60 €

Ano 8

50,00 €
90,00 €

140,00 €
12,00 €
30,00 €

216,00 €
15,60 €

553,60 €

Tabela 3 - Custos de exploração.

Uma vez que os adubos de fundo, o estrume, o calcário dolomítico, o plás-
tico bicolor e as fitas de rega já tinham sido contemplados no investimento, os 
respetivos custos não foram incluídos nos custos de exploração do primeiro ano 
de atividade. No entanto, a partir do ano 2, as referidas rúbricas voltam a ser 
contabilizadas, tendo-se assumido que o produtor usará sempre a mesma quan-
tidade prevista no investimento gerando, da mesma forma, um custo constante 
independentemente do ano.

Refira-se novamente que, apesar de se prever uma aplicação de 7 toneladas 
de estrume e 200kg de calcário dolomítico, o produtor deverá sempre ajustar 
estas quantidades segundo os resultados das análises de solo.

Relativamente aos adubos usados na fertirrega e na adubação foliar, será 
expectável um custo médio anual de aproximadamente 90,00 €. Os tratamen-
tos fitossanitários poderão ser bastante variáveis consoante o ano. Apesar de 
se ter estimado um custo médio anual de 30,00€ com fitofármacos, este valor 
pode ser algo superior ou inferior, encontrando-se dependente da ocorrência 
de infestações de pragas como o piolho-do-melão.
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O recurso a Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) também irá gerar 
despesas significativas que terão de ser consideradas pelo investidor.

Não se tendo previsto a aquisição de máquinas agrícolas, o produtor irá 
recorrer a serviços externos para a realização das operações de preparação do 
solo e fertilização, nomeadamente a limpeza do terreno com destroçador, a dis-
tribuição de matéria orgânica, a lavoura, a aplicação de calcário, a adubação de 
fundo, a fresagem e a armação do solo em camalhões. Estimou-se que a pres-
tação dos serviços mencionados gerará um custo anual de 180,00 € (tabela 4). 
Todavia, no primeiro ano de atividade, não se imputou aos FSE qualquer valor 
correspondente a estes serviços, pois os mesmos encontram-se incluídos na 
estimativa de investimento.

As análises ao solo (físicas e químicas) acarretarão custos na ordem dos 
75,00 €, tendo-se ainda previsto a realização de duas análises foliares, sendo 
que cada uma poderá custar 50,00 €.

Como o produtor cederá as suas sementes a um viveiro que as irá germinar 
e realizar a enxertia das respetivas plantas, estas operações representarão des-
pesas adicionais bastante significativas. Tendo em conta que, para o compasso e 
dimensão de exploração definidos, serão necessárias 390 plantas, optou-se por 
assumir que o produtor adquirirá um número de enxertos prontos ligeiramente 
superior de modo a precaver quaisquer perdas de plantas que possam ocorrer, 
nomeadamente devido a crises de transplantação. Assim sendo, considerou-se 
um incremento de 10% face à quantidade de enxertos prontos referidos, fixan-
do-se, assim, este número nas 429 plantas. Cada enxerto pronto custará cerca 
de 0,80 € (germinação e enxertia incluída).

Assumiu-se que se terá de prever um custo médio anual de 80,00€ de 
eletricidade para a realização da rega e fertirrega, salientando-se, contudo, que 
esta despesa varia em função da frequência e dotação de rega. 

Pressupõe-se, ainda, que a distribuição dos melões colhidos será realizada 
por uma empresa contratada. Tendo-se considerado que serão realizadas 6 co-
lheitas diferentes ao longo de 6 semanas (uma colheita por semana) e que cada 
serviço de transporte a feiras e restaurantes locais custará cerca de 20,00€, 
determinou-se uma média anual de 120,00 € para esta rúbrica. 

Os FSE encontram-se resumidos na tabela 4 tendo-se considerado que não 
haverá variações anuais a partir do ano 2, fixando-se assim as despesas totais 
relativas a FSE em aproximadamente 1 020,00 € por ano.
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FSE

Aluguer de máquinas agrícolas
Análises de solo
Análises foliares
Germinação das sementes e enxertia em viveiro
Transporte de melões
Eletricidade
Contabilidade

Total

Conservação e Reparações

Equipamentos
Construções

Total

Ano 1

- €
75,00 €

100,00 €
343,20 €
120,00 €
80,00 €

120,00 €

838,20 €

Investimento

2 931,60 €
1 195,20 € 

...Ano 2

180,00 €
75,00 €

100,00 €
343,20 €
120,00 €
80,00 €

120,00 €

1 018,20 

Taxa Aplicada

4%
2%

-

Ano 8

180,00 €
75,00 €

100,00 €
343,20 €
120,00 €
80,00 €

120,00 €

1 018,20 

Custo Anual de Conservação
e Reparação

117,26 €
23,90 €

141,17 € 

Tabela 4 - Fornecimentos e Serviços Externos.

Tabela 5 - Conservação e reparações de equipamentos e construções.

Os custos associados à conservação e reparação de equipamentos e cons-
truções foram estimados segundo a aplicação de uma taxa constante anual de 4% 
e 2%, respetivamente, sobre a quantia investida em equipamentos e construções. 
Os resultados obtidos encontram-se expostos na seguinte tabela.

Tal como foi referido anteriormente, a presente atividade poderá ser de-
sempenhada a tempo parcial por um único trabalhador, ou seja, pelo próprio 
investidor, garantindo desta forma a obtenção de uma remuneração adicional 
para além dos rendimentos gerados anualmente pelo próprio negócio e pela sua 
atividade profissional principal.

Foi prevista ainda a necessidade de contratar mão de obra extra para auxiliar 
o produtor na realização da plantação e da poda de forma a garantir que serão 
concluídas na janela de oportunidade ideal para a sua execução, assim como 
para a colocação e remoção do plástico bicolor que será disposto sobre toda a 
área de produção.
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A exigência de mão de obra e os custos derivados da sua remuneração 
encontra-se exposta na seguinte tabela. Refira-se, no entanto, que não se en-
contram apresentadas as horas de tração uma vez que os custos gerados pelo 
aluguer das respetivas máquinas foram incorporados nos FSE.

Mão de Obra

Mão de Obra Própria
Tempo de Trabalho (horas)
Despesas Salariais

Mão de Obra Externa
Tempo de Trabalho (horas)
Despesas Salariais

Tempo de Trabalho (horas totais)

Despesas Salariais (total)

Mão de Obra

Cabine de rega
Eletrificação

Sistema de bombagem de água

Ano 1

132,0
726,00 €

23,0
126,50 €

155,0

852,50 €

Vida Útil
(anos)

20

13

Ano 2

135,0
742,50 €

26,0
143,00 €

161,0

885,50 €

Taxa de Amortização 
Anual

5,0%

7,7%

Ano 8

135,0
742,50 €

26,0
143,00 €

161,0

885,50 €

...

Tabela 6 - Despesas salariais.

10. AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES

Os custos anuais atribuídos às amortizações dos ativos investidos na exploração 
foram calculados após determinação da respetiva vida útil.
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Amortização

Amortização Anual Total

Ano 1

1 074,49 €

Ano 2

412,89 €

Ano 3

412,89 €

Ano 4

412,89 €

Ano 5

391,89 €

Ano 6

391,89 €

Ano 7

391,89 €

Ano 8

391,89 €

Tubagem principal e acessórios de ligação do sistema de rega
Sistema de filtragem de água
Sistema de automatização da rega
Sistema de fertirrega
Pulverizador de dorso a bateria
Carro de mão
Armário para medicamentos de uso veterinário

Tesouras de poda

Plástico bicolor
Fitas de rega
Adubos e corretivos orgânicos e minerais
Aluguer de máquinas para preparação do solo e fertilização

8

4

1

12,5%

25,0%

100,0%

Tabela 7 - Vida útil e taxa de amortização anual.

Tabela 8 - Amortizações anuais.

11. RESULTADO OPERACIONAL

O investimento realizado nos diversos ativos com a referida vida útil gera 
as seguintes amortizações anuais.

Após determinação de todos os elementos necessários à caracterização dos pro-
veitos e gastos operacionais da atividade procedeu-se à apuração do Resultado 
Operacional, assim como do Resultado Operativo Bruto.

Esclarece-se que o Resultado Operacional traduz a realidade económica 
anual da empresa no que diz respeito a todo o tipo de receitas e custos, tangíveis 
e intangíveis, antes da aplicação da taxa de imposto apropriada. Já o Resultado 
Operativo Bruto reflete o balanço anual da entrada e saída efetiva de dinheiro 
na exploração não considerando, no entanto, a liquidação de impostos, tal como 
acontece com o Resultado Operacional.
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Como é possível constatar na tabela 9, em todos os anos de atividade ambas 
estas rúbricas possuem valores positivos, sendo que o Resultado Operativo Bruto 
assume registos anuais de 587,53 € a partir do ano 2, enquanto que o Resultado 
Operacional fica compreendido entre os 174,00 € e os 234,00 € anuais, uma vez 
que o mesmo contempla o valor das amortizações. Deste modo, pode-se afirmar 
que é possível atingir resultados consideravelmente satisfatórios, podendo esta 
atividade representar um complemento interessante ao salário do investidor.

5 - Para o cenário em análise não foram contempladas quaisquer medidas de apoio ao investimento. No 
entanto, o produtor poderá obter subsídios desta natureza (ver capítulo 14.1)
6 - A rúbrica “Outros Custos” constitui a previsão de despesas adicionais para fazer frente a potenciais im-
previstos e contratempos, tendo-se assumido que corresponderá a cerca de 12% dos custos de exploração 
e FSE anuais.

Rúbrica

Volume de Negócios

Apoios ao Investimento5

PROVEITOS TOTAIS

Custos de Exploração

FSE

Conservação de Equipamentos

Conservação de Construções

Mão de Obra

Amortizações

Outros Custos6

CUSTOS TOTAIS ANTES DE IMPOSTOS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO OPERATIVO BRUTO

Ano 1

3 375,00 €

- €

3 375,00 €

120,00 €

838,20 €

117,26 €

23,90 €

852,50 €

1 074,49 €

115,00 €

3 141,35 €

233,65 €

1 308,13 €

Ano 2

3 375,00 €

- €

3 375,00 €

553,60 €

1 018,20 €

117,26 €

23,90 €

885,50 €

412,89 €

189,00 €

3 200,35 €

174,65 €

587,53 €

Ano 3

3 375,00 €

- €

3 375,00 €

553,60 €

1 018,20 €

117,26 €

23,90 €

885,50 €

412,89 €

189,00 €

3 200,35 €

174,65 €

587,53 €

Ano 4

3 375,00 €

- €

3 375,00 €

553,60 €

1 018,20 €

117,26 €

23,90 €

885,50 €

412,89 €

189,00 €

3 200,35 €

174,65 €

587,53 €

Ano 5

3 375,00 €

- €

3 375,00 €

553,60 €

1 018,20 €

117,26 €

23,90 €

885,50 €

391,89 €

189,00 €

3 179,35 €

195,65 €

587,53 €

Ano 6

3 375,00 €

- €

3 375,00 €

553,60 €

1 018,20 €

117,26 €

23,90 €

885,50 €

391,89 €

189,00 €

3 179,35 €

195,65 €

587,53 €

Ano 7

3 375,00 €

- €

3 375,00 €

553,60 €

1 018,20 €

117,26 €

23,90 €

885,50 €

391,89 €

189,00 €

3 179,35 €

195,65 €

587,53 €

Ano 8

3 375,00 €

- €

3 375,00 €

553,60 €

1 018,20 €

117,26 €

23,90 €

885,50 €

391,89 €

189,00 €

3 179,35 €

195,65 €

587,53 €

Tabela 9 - Resultado Operacional e Resultado Operativo Bruto.
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Rúbrica

Resultado Operacional

Remuneração Própria (Melão)

Outros Rendimentos (Atividade Profissional Principal)

Rendimentos Totais

Taxa de IRS

IRS a Liquidar (Melão)

Custos Totais Após Impostos

Ano 1

233,65 €

726,00 €

17 500,00 €

18 459,65 €

28,5%

66,59 €

3 207,94 €

Ano 2

174,65 €

742,50 €

17 500,00 €

18 417,15 €

28,5%

49,77 €

3 250,13 €

Ano 3

174,65 €

742,50 €

17 500,00 €

18 417,15 €

28,5%

49,77 €

3 250,13 €

Ano 4

174,65 €

742,50 €

17 500,00 €

18 417,15 €

28,5%

49,77 €

3 250,13 €

Ano 5

195,65 €

742,50 €

17 500,00 €

18 438,15 €

28,5%

55,76 €

3 235,11 €

Ano 6

195,65 €

742,50 €

17 500,00 €

18 438,15 €

28,5%

55,76 €

3 235,11 €

Ano 7

195,65 €

742,50 €

17 500,00 €

18 438,15 €

28,5%

55,76 €

3 235,11 €

Ano 8

195,65 €

742,50 €

17 500,00 €

18 438,15 €

28,5%

55,76 €

3 235,11 €

Tabela 10 – Taxa de IRS para cada ano de atividade e valor de IRS 
a liquidar derivado da atividade hortícola em análise.

12. CASH FLOWS

Por forma a determinar os cash flows anuais, foi necessário estimar a taxa de IRS 
a que o agricultor estará sujeito. Tendo como pressuposto que aufere anualmen-
te 17 500,00 € ilíquidos provenientes da exerção da sua atividade profissional 
principal e que remunerará o seu próprio trabalho desempenhado no cultivo de 
melões com uma quantia anual de 742,50 € a partir do segundo ano de ativida-
de, tal como foi determinado previamente, calculou-se a respetiva taxa de IRS 
a aplicar para cada ano de atividade.

Pode-se adiantar que, para a estrutura de custos exposta, o custo de pro-
dução do melão se situa nos 4,80 €/kg de melão comercializável (amortizações 
e impostos incluídos).

Foi possível apurar para todos os anos qual o cash flow, cash flow incre-
mental e cash flow atualizado (taxa de atualização de 3%7) que o negócio poderá 
alcançar, estando os referidos parâmetros apresentados na seguinte tabela. 

7 - Taxa de atualização corresponde ao prémio exigido pelos investidores de modo a compensar o risco e a 
incerteza relativamente ao recebimento dos benefícios futuros.
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Rúbrica

Cash Flow

Cash Flow Incremental

Cash Flow Atualizado

Ano 1

1 241,54 €

1 241,54 €

1 205,38 €

Ano 2

537,76 €

1 779,30 €

506,89 €

Ano 3

537,76 €

2 317,06 €

492,12 €

Ano 4

537,76 €

2 895,62 €

477,79 €

Ano 5

531,77 €

3 386,59 €

458,71 €

Ano 6

531,77 €

3 918,36 €

445,35 €

Ano 7

531,77 €

4 450,13 €

432,38 €

Ano 8

1 423,89 €

5 874,03 €

1 124,03 €

Tabela 11 - Cash flows.

13. VIABILIDADE DO INVESTIMENTO

Toda a estrutura de proveitos e custos 
culmina, para o investimento proposto, 
nos seguintes indicadores ao final de 8 
anos de atividade (vida útil do projeto).

Tratam-se de registos positivos, no-
meadamente tendo em conta de que se 
está perante uma atividade desempenhada 
a tempo parcial com um investimento 
consideravelmente reduzido. O período 
de retorno do investimento situa-se nos 8 

8 - Valor Atualizado Líquido (3% taxa de atualização)
9 - Taxa Interna de Rentabilidade

Indicador

VAL8

TIR9

Payback

369,86 €
4,8%

8 anos

Tabela 12 - Indicadores de viabilidade do projeto.

anos de atividade, ou seja, no final da vida útil do projeto. O reduzido VAL indica 
que uma exploração com os pressupostos apresentados constitui sensivelmente 
o limiar de rentabilidade deste negócio. Salienta-se, no entanto, que os registos 
obtidos foram determinados com base em estimativas algo conservadoras relati-
vamente à produtividade de melões comercializáveis, nomeadamente tendo em 
conta a tecnologia e práticas propostas. Caso o produtor organize a sua atividade 
de forma eficiente e competente, poderá obter um volume de negócios superior 
ao previsto, tornando o negócio ainda mais rentável. Este cenário será analisado 
no capítulo 14.2 do presente modelo técnico-económico.

Refira-se novamente que os indicadores expostos contemplam unicamente 
a realidade económica do projeto em si mesmo, sendo que, tal como foi mencio-
nado previamente, o agricultor poderá auferir a remuneração salarial proveniente 
do trabalho que desempenha nesta atividade, caso decida atribuí-la a si mesmo.
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10 - Consultar condições em Portaria n.º 107/2015 e Portaria n.º 213-A/2017.
11 - A percentagem referida aplica-se ao concelho de Paredes uma vez que todas as freguesias que integram 
o mesmo se encontram atualmente classificadas como “Zona de Montanha” (consultar http://www.gpp.pt/c/
pdr2020/Listas_Freguesias_zonas_desfavorecidas.pdf).
12 - Valor Atualizado Líquido (3% de taxa de atualização)

Indicador

VAL12

TIR
Payback

1 554,41 €
10,3%
6 anos

Tabela 13 - Indicadores de viabilidade no caso de 
o investidor obter subsídios ao investimento.

Importa mencionar, ainda, que o investidor terá de prever um fundo de 
maneio capaz de suportar todas as despesas geradas pelo negócio até que o 
mesmo se torne autossuficiente. Propõe-se um fundo de maneio nunca inferior 
a 2 150,00 €, quantia suficiente para liquidar os custos operacionais gerados 
pelo negócio no primeiro ano de atividade e o respetivo IRS.

14. CENÁRIOS ALTERNATIVOS PARA 
 A ATIVIDADE

14.1. CENÁRIO ALTERNATIVO 1: OBTENÇÃO DE APOIOS AO 
 INVESTIMENTO

Com o intuito de aferir qual o impacto 
que a obtenção de apoios ao investimento 
terá nos resultados económicos desta 
atividade, procedeu-se à determinação 
dos indicadores de viabilidade da mesma 
caso o investidor consiga garantir os 
referidos apoios.

Uma vez que o investimento pre-
visto se situa entre os 1 000,00 € e os 
40 000,00 €, o empreendedor poderá 
candidatar-se ao apoio do PDR2020 “Pe-
quenos investimentos na exploração agrícola”10 sob a forma de um incentivo não 
reembolsável correspondente a 50%11 dos investimentos elegíveis. Prevendo-se 
um custo de 143,18 € para a elaboração e acompanhamento da candidatura, pode 
adiantar-se que, para o investimento considerado no presente caso, 2 457,99 € 
poderão ser obtidos através do referido apoio.

Constata-se, assim, que a obtenção de apoios ao investimento representará 
uma mais-valia considerável, podendo a TIR, deste modo, exceder os 10% ao 
final de 8 anos. O VAL sofrerá um acréscimo de aproximadamente 1 200,00 € 
e o retorno do investimento poderá ser efetuado logo aos 6 anos de atividade.
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14.2. CENÁRIO ALTERNATIVO 2: VARIAÇÃO DA PRODUTIVI- 
 DADE DE MELÕES COMERCIALIZÁVEIS

Uma vez que é possível que ocorram variações de produtividade de melões 
comercializáveis comparativamente com os pressupostos estabelecidos para 
o cenário base, simularam-se vários cenários capazes de prever precisamente 
qual o impacto que tal variação terá no negócio. Optou-se por testar cenários 
que representem subidas e descidas do parâmetro referido com a seguinte 
magnitude: 10% e 20%. Esta variação tanto pode ser causada pela oscilação da 
produtividade total de melão independentemente da sua qualidade, como pelo 
aumento ou diminuição da percentagem de melões de boa qualidade.

Variação da Produtividade
de Melão Comercializável

Melões Comercializáveis

VAL

TIR

Payback

Cenário Base

675,0 kg/ano

369,86 €

4,8%

8 anos

- 20%

540,0 kg/ano

-3 867,11 €

-20,7%

-

+ 10%

742,5 kg/ano

2 021,14 €

12,3%

6 anos

- 10%

607,5 kg/ano

-1 557,64 €

-5,2%

- 

+ 20%

810,0 kg/ano

3 647,32 €

19,0%

5 anos

Tabela 14 - Indicadores de viabilidade do investimento caso a produtividade de melões 
comercializáveis varie comparativamente com o cenário base estipulado.

Tendo em consideração que o cenário em análise apresenta uma rentabi-
lidade bastante débil, não conseguirá suportar uma descida de 10% relativa à 
produção de melão de qualidade. Aliás, pode-se mesmo adiantar que o limiar 
de rentabilidade para os pressupostos delineados corresponde a uma produção 
média anual de 662,0 kg de melão comercializável, ligeiramente inferior aos 
675,0 kg fixados para o cenário base, ou seja, para uma produtividade total de 
2 700kg, o produtor terá de garantir que um mínimo de 24,5% dos seus melões 
serão de boa qualidade.

Já uma subida de 10% ou 20% de produtividade gerará índices de viabilidade 
muito mais favoráveis. Caso se consiga produzir uma média anual de 810,0 kg 
de melão comercializável, ou seja, o correspondente a uma produtividade total 
de 2 700 kg de melão com uma proporção de 30% de melões de qualidade, 
será expectável alcançar o retorno do investimento aos 5 anos de atividade, 
sendo-se ainda recompensado com um VAL de 3 647,32 € e uma TIR de 19,0%. 
Este cenário não será de todo impensável em concretizar, desde que o produtor 
utilize as melhores práticas ao seu alcance e otimize a gestão da sua atividade. 
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Uma taxa de 27,5% de melões de qualidade com uma produtividade total 
de 2 700 kg, ou seja, a obtenção anual de 742,5 kg de melão comercializável, 
originará resultados um pouco mais modestos mas, ainda assim, bastante anima-
dores, com um payback de 6 anos, um VAL a exceder ligeiramente os 2 000,00 € 
e uma TIR de 12,3%.

14.3. CENÁRIO ALTERNATIVO 3: VARIAÇÃO DA ÁREA 
 DESTINADA AO CULTIVO DE MELÃO

De forma a apurar qual o impacto que a dimensão da exploração tem na ren-
tabilidade do negócio, simulou-se um outro cenário relativo a uma exploração 
hipotética de 2000 m², igualmente ao ar livre, destinada à produção de melão 
‘Casca de Carvalho’ do Vale do Sousa.

Assumiu-se que a produtividade será igual à estimada para o cenário base, 
ou seja, 27 000kg/ha mantendo-se a proporção de melões comercializáveis nos 
25%. Os restantes pressupostos estabelecidos para a parcela de 1 000 m² foram 
adaptados à variação da área de produção. Realça-se, no entanto, que os custos 
da generalidade dos equipamentos, materiais e infraestruturas não variam em 
proporção direta, tais como:

• Investimento
• Cabine de rega e eletrificação: a dimensão da cabine de rega proposta 
para o cenário base será, à partida, suficiente para 2000m², não se 
tendo atribuído um custo superior quer para a sua construção como 
para a eletrificação da exploração.
• O armário para fitofármacos, o pulverizador de dorso, as tesouras de 
poda e o carro de mão incluídos no investimento original permanece-
rão de igual modo neste novo cenário, não se justificando a aquisição 
de um maior número de equipamentos ou de ferramentas mais caras.

• FSE
• Aluguer de máquinas para a preparação do solo e fertilização: como 
as parcelas em questão são bastante reduzidas, uma área de 2000m² 
não representará custos correspondentes ao dobro dos gerados em 
1000m². Assim sendo, a diferença de despesas com estas operações 
será consideravelmente mais reduzida.
• Sistema de rega: considerou-se que o sistema de bombagem e fil-
tragem, assim como o sistema de fertirrega e o de automatização de 
rega previstos para o cenário base serão também apropriados para 
2000m². No entanto, o produtor terá de adquirir fitas de rega com o 
dobro do comprimento do estimado anteriormente.
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• Eletricidade: assumiu-se que os custos com a eletricidade serão 
minimamente estáveis uma vez que a bomba de água prevista terá, 
à partida, características que permitam irrigar de modo igualmente 
eficiente ambas as parcelas em estudo, não necessitando de um pe-
ríodo mais prolongado de funcionamento.
• As análises de solo e análises foliares, assim como as despesas 
contabilísticas acarretarão os mesmo custos independentemente da 
dimensão da parcela.

• Mão de obra: embora a generalidade das operações requeira um tempo de 
execução proporcional à área de cultivo, certas tarefas como a preparação 
dos adubos para a fertirrega e a monitorização da rega não corresponderá a 
um aumento significativo no que diz respeito à necessidade de mão de obra.

• Outros custos: uma vez que esta rúbrica é dependente dos custos de 
exploração e FSE, a mesma irá variar mas não de forma proporcional ao 
aumento da dimensão da exploração.

Face ao exposto, foi possível apurar os resultados económicos para uma 
área de 2 000m², sendo que as diferenças observadas para as áreas de produção 
em estudo se encontram patentes na tabela 15.

Rúbrica

Investimento Total
Proveitos Totais (média anual)
Custos Totais (média anual)
Resultado Operacional (média anual)
Resultado Operativo Bruto (média anual)
Custo de Produção13

VAL
TIR
Payback

Área de Produção
1 000 m²

4 772,80 €
3 375,00 €
3 182,48 €
192,52 €
677,61 €
4,80 €/kg
369,86 €

4,8%
8 anos

2 000 m²

5 314,40 €
6 750,00 €
5 157,65 €
1 592,35 €
2 145,13 €
4,23 €/kg

6 655,96 €
29,6%
3 anos

Tabela 15 - Resultados económicos para diferentes áreas de cultivo ao ar livre.

13 - A rúbrica “Custo de Produção” inclui os custos de amortização, assim como o IRS liquidado, e incide 
unicamente sobre a quantidade de melões comercializáveis produzidos.
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Constata-se que uma área de 2000m² representa um negócio bem mais 
interessante do ponto de vista económico e, ademais, o empresário não terá de 
realizar um investimento muito superior ao previsto para 1000m². Assim sendo, 
com um investimento de 5 314,40 €, meramente 540,00 € acima do determinado 
para o cenário base, será expectável alcançar uma TIR elevada (29,6%), um VAL 
a exceder os 6 600,00 € e um payback muito interessante (3 anos). O custo de 
produção de 1kg de melão passa a situar-se nos 4,23 €/kg, correspondendo a 
um decréscimo de 0,57€/kg comparativamente com a exploração de 1000m².

Contudo, importa realçar que uma área de cultivo de 2000m² exige uma 
carga laboral que faz cessar até certo ponto o carácter de atividade a tempo 
parcial. Estima-se que o produtor tenha de desempenhar 250 horas de traba-
lho por campanha para garantir o acompanhamento adequado da cultura. Este 
facto possui a agravante de o tempo de execução das operações se concentrar 
maioritariamente num período de 3 a 4 meses. A esta carga laboral acrescem 52 
horas de mão de obra extra para auxílio na plantação, na capagem e na colocação 
e remoção do plástico bicolor.

No entanto, apesar de perder o seu cariz em part-time, trata-se de um 
modelo de exploração perfeitamente válido e exequível, nomeadamente se o 
investidor apostar na contratação de mais mão de obra externa, reduzindo o 
trabalho que o mesmo executará na exploração.

Realizando-se, igualmente, uma análise de sensibilidade à produtividade de 
melões comercializáveis para uma exploração de 2000m², determinaram-se os 
índices de viabilidade que se encontram apresentados na tabela 16.

Variação da Produtividade
de Melão Comercializável

Melões Comercializáveis

VAL

TIR

Payback

Cenário Base

1350,0 kg/ano

6 655,96 €

29,6%

3 anos

- 20%

1080,0 kg/ano

671,84 €

6,1%

8 anos

+ 10%

1485,0 kg/ano

9 635,46 €

39,8%

3 anos

- 10%

1215,0 kg/ano

3 651,35 €

18,6%

5 anos

+ 20%

1620,0 kg/ano

12 614,97 €

49,4%

2 anos

Tabela 16 - Indicadores de viabilidade para uma área de 2 000 m² caso a sua produtividade varie.

Qualquer dos cenários simulados permite a obtenção de resultados posi-
tivos. Pode-se revelar que o limiar de rentabilidade é atingido quando a quanti-
dade de frutos comercializados se situa abaixo dos 1059,0 kg de média anual, o 
correspondente a 19,6% de melão comercializável para uma produção total de 
5400,0 kg de melão em 2000m².
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Se o produtor conseguir alcançar 30% de melões de boa qualidade, tendo em 
conta a produtividade considerada, poderá vender anualmente cerca de 1620,0 
kg de melão, o que gerará índices de rentabilidade ótimos. O VAL rondará os 
12 500,00 €, a TIR aproximar-se-á dos 50% e será possível obter o retorno do 
investimento logo no segundo ano de atividade.

14.4. CENÁRIO ALTERNATIVO 4: COBERTURA DA ÁREA DE 
 CULTIVO COM TÚNEIS

Alguns produtores de melão ‘Casca de Carvalho’ preferem realizar a cobertura 
da plantação através da instalação de túneis ou estufins. Este modo de cultivo 
tende a proporcionar aos meloeiros uma certa independência relativamente a 
condições climatéricas adversas, tais como geadas, granizo, pluviosidade excessiva 
e temperaturas demasiado  baixas, atenuando ainda a crise de transplantação à 
qual os meloeiros são particularmente sensíveis. A cobertura da plantação permi-
tirá também antecipar o início da produção por um mínimo de 15 dias, podendo 
o produtor tirar partido de preços de venda superiores, fruto da escassa oferta 
de melão no mercado. Todavia, não se recomenda que o produtor opte pelos 
estufins, uma vez que os mesmos não permitem uma eficaz ventilação junto das 
plantas, expondo-as a temperaturas excessivas nos períodos mais quentes do 
ano, principalmente no caso de não haver mão de obra suficiente para levantar 
e baixar o plástico dos estufins consoante a necessidade.

Assim sendo, com o objetivo de determinar a rentabilidade de um projeto 
de cultivo de 1000m² de melão ‘Casca de Carvalho’ do Vale de Sousa em túneis, 
realizou-se um estudo de viabilidade do mesmo.

Sugere-se que cada túnel possua uma largura de 6,15 metros e uma altura 
de 3,00 metros sendo que as laterais se deverão ficar pelos 1,50 metros de altura. 
Recomenda-se veementemente que as laterais se encontrem abertas desde a 
superfície do solo até uma altura de aproximadamente 1,20 metros de modo a 
favorecer a ventilação natural no interior dos túneis, diminuindo-se assim o risco 
da ocorrência de temperaturas excessivamente elevadas dentro do mesmo. Com 
o mesmo intuito, os topos dos túneis também não devem ser fechados.

Cada um dos túneis terá capacidade para abrigar 2 linhas de plantas com 
entrelinhas de 3,25 metros. Por forma a garantir que as linhas de plantas situadas 
nas bordas de túneis contíguos também possuam uma entrelinha de 3,25 metros, 
os túneis deverão ter um espaçamento de 35cm entre si (figura 1), permitindo 
desta forma que a água da chuva não permaneça retida sobre o plástico do túnel. 
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Estipulou-se que serão usados 3 túneis dispostos paralelamente. Como 
cada túnel é capaz de cobrir 2 linhas, o terreno em questão possuirá 6 linhas de 
plantas. Assim sendo, de modo a perfazer cerca de 1.000m² de cultivo, assumiu-se 
que os túneis terão aproximadamente 52 metros de comprimento.

Recomenda-se que a cobertura seja feita de plástico de polietileno de baixa 
densidade com 200 microns de espessura, translúcido e de cor branca. Os túneis 
devem encontrar-se fechados sempre que as plantas se encontrarem no campo, 
voltando a ser abertos depois do seu ciclo cultural ter finalizado, minimizando-se 
assim o desgaste que intempéries de Outono e Inverno poderão causar no mes-
mo. O plástico dos túneis, ao ser removido, deve ser enrolado e acondicionado 
dentro de plástico preto prolongando-se também, assim, a sua longevidade, uma 
vez que não será sujeito à incidência direta de raios ultravioleta durante o resto 
do ano. O plástico terá uma durabilidade de cerca de 4 anos, sendo previsível 
que tenha de ser substituído assim que este período tiver decorrido. 

Como a polinização controlada é muito exigente em mão de obra, o produtor 
pode optar por isolar os túneis através da disposição de rede mosquiteira a cobrir 
todas as suas entradas, impossibilitando, deste modo, a entrada de pragas (e.g. 
mosca branca) e de insetos polinizadores que possam comprometer a qualidade 
dos melões produzidos. No entanto, os limites internos entre túneis contíguos 
não devem ser separados com rede mosquiteira, formando-se assim um único 
espaço interior ininterrupto. O produtor deverá colocar uma caixa de abelhões no 
interior dos túneis, garantindo desta forma que o pólen distribuído pelas plantas 
presentes no seu interior é todo proveniente delas mesmas. Esta técnica deve 
ser igualmente complementada com a polinização manual de cerca de 30 flores 
de modo a redobrar as garantias de que a semente produzida originará plantas 
e melões com as características pretendidas.

Importa referir, no entanto, que os túneis possuem uma estrutura fixa, pelo 
que as operações mecânicas a realizar apenas poderão ser efetuadas antes da 
instalação dos túneis ou, caso estes já se encontrem instalados, no interior de 
cada túnel individual. Junto aos limites laterais de cada túnel, bem como na faixa 
entre túneis, o produtor deverá efetuar as operações requeridas de forma manual.

Dado ser recomendável usar-se um regime de rotação de 6 ou mais anos, 
os túneis deverão ser deslocados todos os anos para a nova parcela de cultivo, 
sendo que o serviço de desmontagem, transporte e montagem dos túneis acar-
reta custos bastante elevados.
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Figura 4 - Dimensionamento e disposição dos túneis (perspetiva transversal). 

A sementeira em viveiro e enxertia de plantas, recorrendo a serviços pres-
tados por viveiros especialistas nestas práticas, conjugada com o uso de túneis, 
permite antecipar a entrada em produção. Nestas condições, a sementeira pode 
ser feita em tabuleiros com alvéolos em meados de Março, efetuando-se a trans-
plantação das plantas, após a sua enxertia, para o local definitivo logo em Abril, 
ao contrário da generalidade dos produtores de melão, dado que os mesmos 
costumam semear apenas em Maio. Assim sendo, será expectável obterem-se 
os primeiros melões em Julho. O produtor poderá, como já foi referido, efetuar 
a plantação de forma escalonada, prolongando assim o período de oferta dos 
melões que produz.

Considerou-se que a generalidade das operações de preparação do solo, 
assim como o plano de fertilizações e tratamentos fitossanitários serão seme-
lhantes ao proposto para o cenário ao ar livre simulado previamente no presente 
modelo técnico-económico. Note-se, ainda assim, que os fitofármacos indicados 
anteriormente para a produção de melão ao ar livre poderão não ser ajustados 
para o cultivo em túneis, devendo o produtor optar por aplicar os que são real-
mente destinados a este modo de produção. 

O sistema de rega e a cabine de rega serão em tudo idênticos ao que foi 
delineado anteriormente.

Para o presente cenário, considerou-se que não se efetuará a armação do 
terreno em camalhões, pois a cobertura da plantação impedirá que ocorram 
problemas significativos de drenagem. Em princípio, não será necessário tanto 
cuidado para evitar o desenvolvimento de infestantes como o que se prevê para 
o cultivo ao ar livre. Assim sendo, sugere-se a disposição de um filme de plástico 
preto (22,5 microns de espessura) de 1 metro de largura ao longo de cada linha 
de plantas. Não é indicado o uso de herbicidas na entrelinha devido à sensibili-
dade que as raízes dos meloeiros possuem a estes produtos, pelo que se sugere 
que seja realizada uma fresagem das entrelinhas imediatamente antes de os 
caules dos meloeiros crescerem ao ponto de excederem os limites do plástico 
preto e chegarem às entrelinhas. Esta operação deve ser executada com parti-
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cular atenção para não danificar quer a parte aérea dos meloeiros como o seu 
sistema radicular. Embora daí em diante, as infestantes possam recomeçar o seu 
desenvolvimento, os meloeiros já se encontram bem estabelecidos e não serão 
excessivamente prejudicados pela presença de algumas infestantes na entrelinha. 
O controlo das infestantes pode também ser complementado com o uso de uma 
motorroçadora ou uma enxada, nomeadamente nas faixas de transição de um 
túnel para o túnel contíguo.

14.4.1. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS

Sugere-se, assim, a realização do investimento que se encontra apresentado na 
tabela 17.

Preparação do terreno e fertilização
Limpeza do terreno com destroçador
Estrume
Adubos para fertilização de fundo
Calcário dolomítico
Filme de plástico preto para uso agrícola
Distribuição de adubos e calcário
Aplicação de matéria orgânica
Lavoura e fresagem
Aplicação de filme de plástico preto
Transporte dos materiais

Cobertura da plantação
Túneis (mão de obra incluída)
Rede mosquiteira

Infraestruturas de apoio
Cabine de rega
Eletrificação da exploração

Quantidade

1,00
7 000,00

1,00
200,00
312,00

1,00
0,75
1,75
4,00
0,50

960,00
329,00

4,00
1,00

Unidade

hora
quilograma
valor global
quilograma

metro quadrado
hora
hora
hora
hora
hora

metro quadrado
metro quadrado

metro quadrado
valor global

Custo Total
(s/ IVA)

30,00 €
140,00 €
50,00 €
12,00 €
18,72 €
30,00 €
22,50 €
52,50 €
22,00 €
15,00 €

4 560,00 €
282,94 €

720,00 €
475,20 €
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Sistema de rega
Sistema de bombagem
Sistema de filtragem
Tubagem principal e acessórios de ligação
Fitas de rega
Sistema de automatização
Sistema de fertirrega

Maneio de produtos fitofarmacêuticos
Armário para produtos fitofarmacêuticos

Máquinas e equipamentos
Pulverizador de dorso a bateria (16 litros)
Tesoura de poda
Enxada
Motorroçadora
Carro de mão

Serviços de consultoria
Licenciamento de infraestruturas
Elaboração e acompanhamento da candidatura 

Custo Total (s/ IVA)

1,00
1,00
1,00

312,00
1,00
1,00

1,00

1,00
2,00
2,00
1,00
1,00

1,00
1,00

valor global
valor global
valor global
metro linear
valor global
valor global

unidade

unidade
unidade
unidade
unidade
unidade

valor global
valor global

455,00 €
693,00 €
108,00 €
15,60 €

350,00 €
811,00 €

250,00 €

45,00 €
84,00 €
40,00 €

400,00 €
120,00 €

207,20 €
300,29 €

10 309,95 €

14.4.2. RENDIMENTO BRUTO

Tabela 17 - Proposta de investimento para o cultivo de 1000m² melão 'Casca de Carvalho' sob túneis.

Tudo indica que o cultivo em túneis tornará possível alcançar uma maior pro-
dutividade de melões e uma menor percentagem de perdas pois, tal como já foi 
referido, as plantas não estarão tão expostas a condições climatéricas adversas 
e os melões correrão menos risco de racharem ou perderem o sabor devido a 
excessiva pluviosidade. A polinização controlada de todas as flores devido ao uso 
de rede mosquiteira potenciará igualmente a proporção de frutos de qualidade.

Apesar de a generalidade dos produtores desta variedade de melão referi-
rem que conseguem alcançar uma proporção de melões comercializáveis situada 
entre os 10% e os 30% da quantidade total de melões produzidos, estimou-se 
que, para a estrutura de exploração proposta neste cenário, ancorada no uso de 
túneis e polinização controlada, será possível alcançar consistentemente uma 
média igual ou superior a 40% de melões de boa qualidade. Já a produtividade 
total de melão poderá ascender às 35 toneladas/ha, ou seja, 3500 kg em 1000m².
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Na tabela 18 encontra-se exposto o volume de negócios expectável para 
8 anos de atividade, tendo-se considerado o mesmo preço de venda do melão, 
ou seja, 5,00 €/kg, e uma proporção de 40% de melões comercializáveis.

Volume de Negócios

Produção de Melão Total
Perdas
Produção de Melão Comercializável

Volume de Negócios Total

Ano 8

3 500,00 kg
2 100,00 kg
1 400,00 kg

7 000,00 €

Ano 1

3 500,00 kg
2 100,00 kg
1 400,00 kg

7 000,00 €

...

Tabela 18 – Volume de negócios expectável gerado pela venda de melões ‘Casca de 
Carvalho’ do Vale do Sousa segundo um modelo de produção em túneis.

14.4.3. CUSTOS OPERACIONAIS

Relativamente aos custos derivados da fertilização e fitossanidade, assumiu-se 
que os mesmos serão idênticos aos previstos para a produção ao ar livre. No 
entanto, convém realçar que, uma vez que se considerou para o presente caso 
um aumento significativo de produtividade, é possível que as despesas com fer-
tilizantes venham a ser ligeiramente superiores às previstas para o cenário base.

Será necessário adquirir uma caixa de abelhões todos os anos e o plástico 
preto será menos dispendioso que o plástico bicolor (plástico preto tem um 
preço de mercado inferior ao plástico bicolor e a área a adquirir será menor 
comparativamente com o cenário de produção ao ar livre). Será necessário ainda 
prever a substituição do plástico de cobertura do túnel ao fim de 4 anos, pois 
este material não costuma possuir uma longevidade muito superior.
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Custos de Exploração

Adubos de fundo

Adubos para fertirrega e adubação foliar

Estrume

Calcário dolomítico

Fitofármacos

Caixa de abelhões

Filme de plástico preto

Fitas de rega

Plástico para túnel

Total

Ano 1

- €

90,00 €

- €

- €

30,00 €

35,00 €

- €

- €

- €

155,00 €

Ano 2

50,00 €

90,00 €

140,00 €

12,00 €

30,00 €

35,00 €

18,72 €

15,60 €

- €

391,32 €

Ano 6

50,00 €

90,00 €

140,00 €

12,00 €

30,00 €

35,00 €

18,72 €

15,60 €

- €

391,32 €

Ano 5

50,00 €

90,00 €

140,00 €

12,00 €

30,00 €

35,00 €

18,72 €

15,60 €

1 500,00 €

1 891,32 €

Ano 8

50,00 €

90,00 €

140,00 €

12,00 €

30,00 €

35,00 €

18,72 €

15,60 €

- €

391,32 €

... ...

Tabela 19 - Custos de exploração.

Quanto aos FSE (tabela 20), o aluguer de máquinas agrícolas também re-
presentará, geralmente, custos anuais da mesma ordem. A diferença principal 
comparativamente com o cultivo sem túnel prende-se com a ausência de neces-
sidade de armar o terreno em camalhões. Apesar de se realizar uma fresagem 
adicional para controlo das infestantes na entrelinha, o produtor poderá poupar 
uma reduzida quantia por ano relativamente ao cenário base.

A desmontagem, transporte e montagem dos túneis representará anualmente 
custos equivalentes a aproximadamente 50% do valor investido nos mesmos, ou 
seja, 2 280,00 € anuais a partir do segundo ano de negócio, afigurando-se esta 
rúbrica como a que terá um maior impacto nos custos da atividade. Considerou-se 
que os custos com o transporte de melões serão sensivelmente proporcionais 
à quantidade a transportar. Deste modo, estimou-se um custo anual de 240,00 
€ para contratar um serviço encarregado de desempenhar esta tarefa. Atribuiu-
-se também um custo anual de 25,00 € de combustível para a alimentação da 
motorroçadora. As restantes rúbricas são iguais às expostas previamente para 
o cenário base.
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Custos de Exploração

Aluguer de máquinas agrícolas
Desmontagem, transporte e montagem de túneis
Análises de solo
Análises foliares
Germinação das sementes e enxertia em viveiro
Transporte de melões
Eletricidade
Combustíveis
Contabilidade

FSE (Total)

Ano 1

30,00 €
- €

75,00 €
100,00 €
343,20 €
240,00 €
80,00 €
25,00 €

120,00 €

1 013,20 €

Ano 2

150,00 €
2 280,00 €

75,00 €
100,00 €
343,20 €
240,00 €
80,00 €
25,00 €

120,00 €

3 413,20 €

Ano 8

150,00 €
2 280,00 €

75,00 €
100,00 €
343,20 €
240,00 €
80,00 €
25,00 €

120,00 €

3 413,20 €

...

Tabela 20 - Fornecimentos e Serviços Externos.

A reparação e manutenção de construções e equipamentos, por sua vez, 
poderá gerar um custo anual de 115,10 € e 146,18 €, respetivamente, caso se 
aplique uma taxa anual de 2% e 4%.

Investimento

3 654,54 €
5 755,20 €

Conservação e
Reparações

Equipamentos
Construções

Total

Taxa Aplicada

4%
2%

-

Custo Anual de Conservação
e Reparação

146,18 €
115,10 €

261,29 €

Tabela 21 - Conservação e reparações de equipamentos e construções.

Quanto à mão de obra, o tempo de trabalho necessário para garantir a 
execução de todas as operações é, geralmente, equivalente quer a cultura seja 
ou não protegida, com as seguintes exceções:

• A necessidade de mão de obra para a colocação e remoção do plástico 
preto sobre o solo será inferior no cenário de cultura protegida pois as en-
trelinhas encontrar-se-ão desprovidas do mesmo. No entanto, a ausência 
de plástico na entrelinha exigirá maior tempo de trabalho para o controlo 
de infestantes com recurso à sacha ou à motorroçadora, nomeadamente 
nas faixas entre túneis.
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Mão de Obra

Mão de Obra Própria
Tempo de Trabalho (horas)
Despesas Salariais

Mão de Obra Externa
Tempo de Trabalho (horas)
Despesas Salariais

Tempo de Trabalho (horas totais)
Despesas Salariais (total)

Ano 1

167,0
918,50 €

22,0
121,00 €

189,0
1 039,50 €

Ano 2

169,0
929,50 €

24,0
132,00 €

193,0
1 061,50 €

Ano 8

169,0
929,50 €

24,0
132,00 €

193,0
1 061,50 €

...

Tabela 22 - Despesas salariais.

14.4.4. AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES

A vida útil dos vários ativos é igual ao que se encontra exposto na tabela 7, sendo 
que acrescem as estruturas, equipamentos e serviços adicionais não previstos 
anteriormente, tendo-se estimado para os mesmos a seguinte vida útil:

• Túneis: 8 anos
• Rede mosquiteira: 4 anos
• Enxadas: 4 anos
• Motorroçadora: 8 anos
• Elaboração e acompanhamento da candidatura: 3 anos
• Licenciamento de infraestruturas: 3 anos

Face ao exposto, obtêm-se as seguintes amortizações ao longo de 8 anos.

• O tempo de colheita será superior em túnel pois a produtividade de me-
lões comercializáveis será superior.

Assim sendo, tendo em consideração que a área em análise (1000m²) é 
igual à estudada no cenário base, também a necessidade de mão de obra não 
se encontrará muito distante. É notório, no entanto, que em túnel, segundo os 
pressupostos descritos, o produtor terá de desempenhar mais 34 horas anuais 
de trabalho comparativamente com o modelo ao ar livre, devido aos fatores 
mencionados anteriormente.
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Amortização

Amortização Anual Total

Ano 1

1 691,10 €

Ano 2

1 282,78 €

Ano 3

1 282,78 €

Ano 4

1 113,62 €

Ano 5

1 011,89 €

Ano 6

1 011,89 €

Ano 7

1 011,89 €

Ano 8

1 011,89 €

Tabela 23 - Amortizações anuais.

14.4.5. RESULTADO OPERACIONAL

O Resultado Operacional e o Resultado Operativo Bruto, assim como as várias 
rúbricas consideradas até ao momento podem ser consultadas na tabela 24.

Amortização

Volume de Negócios

Apoios ao Investimento14

PROVEITOS TOTAIS

Custos de Exploração

FSE

Conservação de Equipamentos

Conservação de Construções

Mão de Obra

Amortizações

Outros Custos15

CUSTOS TOTAIS ANTES DE IMPOSTOS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO OPERATIVO BRUTO

Ano 1

7 000,00 €

845,55 €

7 845,55 €

155,00 €

1 013,20 €

146,18 €

115,10 €

1 039,50 €

1 691,10 €

141,00 €

4 301,09 €

3 544,46 €

4 390,01 €

Ano 2

7 000,00 €

641,39 €

7 641,39 €

391,32 €

3 413,20 €

146,18 €

115,10 €

1 061,50 €

1 282,78 €

457,00 €

6 867,09 €

774,30 €

1 415,69 €

Ano 3

7 000,00 €

641,39 €

7 641,39 €

391,32 €

3 413,20 €

146,18 €

115,10 €

1 061,50 €

1 282,78 €

457,00 €

6 867,09 €

774,30 €

1 415,69 €

Ano 4

7 000,00 €

556,81 €

7 556,81 €

391,32 €

3 413,20 €

146,18 €

115,10 €

1 061,50 €

1 113,62 €

457,00 €

6 697,93 €

858,88 €

1 415,69 €

Ano 5

7 000,00 €

505,94 €

7 505,94 €

1 891,32 €

3 413,20 €

146,18 €

115,10 €

1 061,50 €

1 011,89 €

637,00 €

8 276,19 €

- 770,25 €

- 264,31 €

Ano 6

7 000,00 €

505,94 €

7 505,94 €

391,32 €

3 413,20 €

146,18 €

115,10 €

1 061,50 €

1 011,89 €

457,00 €

6 596,19 €

909,75 €

1 415,69 €

Ano 7

7 000,00 €

505,94 €

7 505,94 €

391,32 €

3 413,20 €

146,18 €

115,10 €

1 061,50 €

1 011,89 €

457,00 €

6 596,19 €

909,75 €

1 415,69 €

Ano 8

7 000,00 €

505,94 €

7 505,94 €

391,32 €

3 413,20 €

146,18 €

115,10 €

1 061,50 €

1 011,89 €

457,00 €

6 596,19 €

909,75 €

1 415,69 €

Tabela 24 - Resultado Operacional e Resultado Operativo Bruto obtidos para o cenário de cultivo em túneis.

14 - Para o cenário em análise foram contemplados subsídios ao investimento disponibilizados pelo PDR2020 
através da operação 3.2.2. “Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola” com um valor correspondente 
a 50% do investimento elegível, pois o apoio ao investimento é importante ao sucesso da exploração dada 
a avultada quantia despendida na aquisição dos túneis.
15 - A rúbrica “Outros Custos” constitui a previsão de despesas adicionais para fazer frente a potenciais 
imprevistos e contratempos, tendo-se assumido que corresponderá a cerca de 12% dos custos de exploração 
e FSE anuais.
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Pode-se obter em todos os anos de atividade um Resultado Operacional e um 
Resultado Operativo Bruto positivos, com exceção do quarto ano. Efetivamente, 
neste ano, devido à necessidade prevista de substituição do plástico dos túneis, 
não será possível garantir resultados positivos, ficando os referidos parâmetros 
com registos de -770,25 € e -264,31 €, respetivamente. Estas rúbricas adquirem 
valores substancialmente mais elevados no ano 1 comparativamente com todos 
os outros anos de atividade, pois a desmontagem, transporte e montagem dos 
túneis apenas foi contabilizada a partir do segundo ano de atividade.

14.4.6. CASH FLOWS

Procedendo-se novamente à estimativa de IRS a liquidar pelo produtor, obteve-se 
a seguinte tabela.

Rúbrica

Resultado Operacional

Remuneração Própria (Melão)

Outros Rendimentos

(Atividade Profissional Principal)

Rendimentos Totais

Taxa de IRS

IRS a Liquidar (Melão)

Custos Totais Após Impostos

Ano 1

3 544,46 €

918,50 €

17 500,00 €

21 962,96 €

35,0%

1 240,56 €

5 541,65 €

Ano 2

774,30 €

929,50 €

17 500,00 €

19 203,80 €

28,5%

220,68 €

7 087,77 €

Ano 3

774,30 €

929,50 €

17 500,00 €

19 203,80 €

28,5%

220,68 €

7 087,77 €

Ano 4

858,88 €

929,50 €

17 500,00 €

19 288,38 €

28,5%

244,78 €

6 942,71 €

Ano 5

- 770,25 €

929,50 €

17 500,00 €

17 659,25 €

28,5%

- €

8 276,19 €

Ano 6

909,75 €

929,50 €

17 500,00 €

19 339,25 €

28,5%

259,28 €

6 855,47 €

Ano 7

909,75 €

929,50 €

17 500,00 €

19 339,25 €

28,5%

259,28 €

6 855,47 €

Ano 8

909,75 €

929,50 €

17 500,00 €

19 339,25 €

28,5%

259,28 €

6 855,47 €

Tabela 25 – Taxa de IRS para cada ano de atividade e valor de IRS 
a liquidar derivado da atividade hortícola em análise.

Pode-se adiantar, desta forma, que o custo de produção do melão comer-
cializável se fica pelos 4,54 €/kg (amortizações e impostos incluídos).

Face aos resultados expostos, o produtor poderá alcançar os seguintes 
cash flows.
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Rúbrica

Cash Flow

Cash Flow Incremental

Cash Flow Atualizado16

Ano 1

3 995,00 €

3 995,00 €

3 878,64 €

Ano 2

1 836,41 €

5 831,41 €

1 730,99 €

Ano 3

1 836,41 €

7 667,82 €

1 680,58 €

Ano 4

1 727,72 €

9 395,55 €

1 535,06 €

Ano 5

241,64 €

9 637,18 €

208,44 €

Ano 6

1 662,36 €

11 299,54 €

1 392,20 €

Ano 7

1 662,36 €

12 961,90 €

1 351,65 €

Ano 8

2 554,48 €

15 516,38 €

2 016,53 €

Tabela 26 - Cash flows.

16 - Taxa de atualização de 3%.
17 - Valor Atualizado Líquido (3% taxa de atualização)

14.4.7. VIABILIDADE DO INVESTIMENTO

Indicador

VAL17

TIR
Payback

3 484,13 €
11,6%
6 anos

Tabela 27 - Indicadores de viabilidade do projeto.

Deste modo, pode-se afirmar que o em-
preendedor poderá almejar aos índices de 
rentabilidade apresentados na tabela 27.

Tratam-se de registos bastante 
favoráveis, claramente superiores aos 
obtidos para o cultivo ao ar livre. Assim 
sendo, caso o produtor esteja dispos-
to a candidatar-se a fundos públicos 
destinados a apoiar o investimento em 
pequenas explorações, investindo com 
capitais próprios a restante quantia estimada (5 154,97 €), poderá efetivamente 
construir um negócio bastante aliciante e rentável. 

Uma TIR de 11,6% oferece garantias de que se está perante uma oportuni-
dade de negócio muito interessante, tendo em consideração de que se trata de 
uma atividade a desenvolver em part-time. O VAL aproxima-se dos 3 500,00 € e 
o investidor poderá recuperar a quantia investida logo ao sexto ano de atividade.

Sugere-se, no entanto, que constitua também um fundo de maneio de 
aproximadamente 3 850,00 € de modo a fazer frente às despesas iniciais do 
negócio até que o mesmo gere liquidez suficiente para ser autossustentável.

Sem a obtenção de apoios ao investimento, os resultados económicos da 
atividade sofrerão uma quebra considerável, tendo-se determinado para este 
caso os seguintes indicadores.
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Indicador

VAL
TIR

Payback

425,77 €
4,1%

8 anos

Tabela 28 - Indicadores de viabilidade do projeto caso 
o investidor não obtenha subsídios ao investimento.

Constata-se, assim, que será prefe-
rível apostar na obtenção de apoios ao 
investimento, pois, apesar de a atividade 
continuar a ser rentável sem este subsí-
dio, apresentará resultados bem menos 
interessantes. Aliás, uma ligeira quebra de 
produtividade tornará mesmo o negócio 
economicamente inviável. Os índices ex-
postos na tabela 28 são semelhantes aos 
determinados para o cenário base (cultivo 
ao ar livre sem apoio ao investimento).

Acresce referir que o custo de produção em túnel de melão comercializável, 
segundo os pressupostos delineados, aumentará de 4,54€/kg (cenário com apoio 
ao investimento) para 4,84 €/kg, caso o subsídio não seja atribuído ao produtor.




