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fruta, composta por 6 linhas de trabalho, utilizando 
tecnologia de ponta, nomeadamente, um sistema 
de inteligência artificial que permite a reconstrução 
em 3D de todos os frutos. A central vai ser certifi-
cada em BRC. 
«A nossa intenção é completar a oferta através da 
compra de abacate a outros produtores algarvios, 
pois há muitos que não estão organizados, nem têm 
canal de escoamento seguro, nem garantido. Vamos 
dar apoio técnico aos produtores para melhorar a 
sua produção em quantidade e qualidade e  ajudá-
-los nas certificações dos pomares, para que a sua 
produção possa ser exportada para qualquer país 
da Europa», revela João Bento. Na campanha que 
se avizinha alguns produtores algarvios vão comer-
cializar a sua fruta através da Global Avocados, e a 
empresa garante que «temos sido contactados por 
outros interessados que ainda não estão em produ-
ção mas que desejam vir a comercializar connosco 
no futuro».
A Global Avocados aposta forte na área das ven-
das e para tal contratou um responsável comercial 
– Rocio Rodriguez - com experiência comercial no 
mercado europeu. «Entramos no mercado com ca-
pacidade para vender grandes volumes de fruta e a 
ambição de escalar o negócio rapidamente», garan-
te João Bento.
Numa segunda fase, a empresa pretende comprar 
fruta na América do Sul para completar o ciclo de 
vendas durante 52 semanas/ano.
Saiba mais: www.globalavocados.pt
 

O projeto da Global Avocados é um investimento 
de empresários agrícolas do Algarve - João Bento 
da JBI Group, Luís Neves da Frutalgoz, Hugo Melita 
e Rui Sá da Sunshine Fruits –, que no conjunto de-
têm uma área de 650 hectares de pomares de aba-
cate, ou seja, 1/3 da área total de abacate plantado 
na região. A Organização de Produtores Madre Fru-
ta terá na Global Avocados um parceiro estratégico 
na logística, processamento e comercialização dos 
abacates dos seus sócios.
«Queremos valorizar o abacate algarvio e fazê-lo 
chegar a toda a Europa, respondendo à procura 
crescente do abacate com origem em Portugal, re-
conhecido no mercado como sendo de qualidade 
superior», afirma João Bento.
A variedade Hass, a mais conhecida e consagrada a 
nível internacional, com colheita entre novembro e 
meados de maio, representa mais de 90% da oferta 
da Global Avocados. «O nosso compromisso é ofe-
recer aos clientes os melhores abacates, desde o iní-
cio ao fim do ciclo de colheita. Todas as nossas quin-
tas estão certificadas em Globalgap, Tesco Nurture 
e Grasp, respondendo às exigências do mercado, 
tanto nas normas ambientais de produção, como na 
proteção e segurança dos trabalhadores», garante o 
empresário e mentor do investimento.
A Global Avocados inaugura no próximo mês de 
dezembro a sua central de receção e processamen-
to em Tavira. Tem uma área coberta de 5.000 m2 e 
condições para processar 200 toneladas de abaca-
tes/dia e está equipada com uma máquina de ca-
libragem, seleção de qualidade e embalamento da 

A Global Avocados nasce com um projeto ambicioso 
para valorizar o abacate algarvio nos mercados europeus. 
Esta nova empresa de Tavira estima produzir e vender 
2.500 toneladas de fruta em 2020/2021 e quer cativar 
outros produtores algarvios a entregar fruta na sua central, 
preparada para processar 200 toneladas/dia. Por: Nélia Silva 

revista@aphorticultura.pt

Global Avocados 
nova empresa de produção 
e venda de abacate no Algarve

A Global Avocados é um investimento dos empresários 
João Bento da JBI Group, Luís Neves da Frutalgoz, 
Hugo Melita e Rui Sá da Sunshine Fruits.

Os sócios da Global Avocados representam 1/3 da área 
total de abacate plantado no Algarve.
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