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FNOP MAGAZINE pretende ser uma ferramenta de comunicação direccionada para os diversos agentes ligados às organizações
de produtores. Falar da FNOP e das Organizações de Produtores (OP)
é falar de um conjunto de agricultores, colaboradores, técnicos e dirigentes que desenvolvem a sua actividade, relacionada com a agricultura. Não vou escrever muito sobre as vantagens de a produção
estar organizada em OP. Todos sabemos que: ganhamos dimensão
em escala, temos mais poder de negociação, temos mais capacidade
de oferta em mercados de grande dimensão, temos mais planificação, temos mais e melhor informação, enfim, temos um conjunto de
vantagens exploradas e outras por explorar.
Nesta primeira edição da FNOP MAGAZINE, vou debruçar-me mais
nos produtos e serviços que as OP e os seus associados fornecem e
nos novos desafios da comunicação. Os associados das OP e as Organizações de Produtores produzem alimentos de grande qualidade,
respeitando o ambiente e a sustentabilidade dos recursos, geram
riqueza com justiça social, fornecem um conjunto de bens públicos
à sociedade, combatem a desertificação, promovem o ordenamento
do território, alavancam o turismo, têm grande capacidade de gerar
emprego, dinamizam outras actividades económicas fornecedoras de
bens e serviços. Em suma, a agricultura é uma actividade multidisciplinar de fundamental importância para qualquer país desenvolvido.
Numa época em que o acesso à informação é extremamente fácil, a
importância de saber comunicar é fundamental para o sucesso de
qualquer actividade.
Lamentavelmente, o sector agrícola nunca soube utilizar a comunicação para divulgar o que de melhor se faz nesta actividade.
Com o passar do tempo, a sociedade tornou-se mais urbana, as pessoas vão tendo menos ligação ao espaço rural, na maioria das vezes
não têm conhecimento de onde vêm os alimentos, de como são produzidos, da importância da agricultura. No entanto, os consumidores
estão cada vez mais sensíveis à segurança alimentar, ao preço dos
alimentos e ao meio ambiente.
O nosso principal objectivo é produzir mais alimentos, de melhor
qualidade, ao melhor preço, de uma forma sustentada, não destruindo mais ecossistemas nem esgotando os recursos naturais. Tudo isto
só é possível graças ao conhecimento adquirido e à permanente busca de novas técnicas de produção. Mas não é o suficiente. É necessário atrairmos outras sensibilidades para defenderem as nossas causas e perceberem o que produzimos e como produzimos.

Inquérito |

O universo

Percentagem de OP em função do Volume
de Produção Comercializada (VPC)

das OP da FNOP
Tendo por base o inquérito anual efectuado junto
das organizações de produtores (OP) associadas
da FNOP, constatamos que para o conjunto das 41
inquiridas e relativamente ao ano de 2014, temos:

Frutas mais representativas

Formas jurídicas

Maçã
Pêra Rocha
Pêssego
Ameixa
*Valor calculado em função do número de OP
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Notícias

Portugal aumentou
24% as exportações de
hortofrutícolas em 2015

As exportações de frutas e legumes de Portugal atingiram, em 2015, um valor total de 570 milhões de euros, o que representa um crescimento de 23,9% face
ao ano anterior. Em comparação com 2010, ano em
que o sector exportou 313 milhões de euros, o crescimento registado em 2015 ascende a 80%. Em 2015,
Espanha foi o mercado externo mais importante –
recebeu cerca de 40% das exportações nacionais –,
seguida por França (11%) e Holanda (10%). «A produção de fruta e produtos hortícolas em Portugal está
cada vez mais direccionada para o exterior», refere
em comunicado a Informa D&B, empresa responsável pelo estudo sectorial “Frutas e produtos hortícolas”, onde figuram estes dados. No ano passado, o
País importou 631 milhões de euros, mais 12,9% do
que em 2014. Espanha foi a principal origem das importações portuguesas, com 61% do total. Ao nível
da área de produção, os dados são de 2014: 122.640
hectares, um incremento de 8,1% em comparação
com 2013. Da superfície total, 40% correspondem
a frutos não cítricos, 16% a frutos cítricos e 44% a
produtos hortícolas. Portugal obteve em 2015 uma
produção global de produtos hortofrutícolas com
um valor de 2.150 milhões de euros, um número
superior em 2,5% ao registado em 2014. O estudo
salienta ainda a «elevada atomização da oferta»: o
País conta com 14.656 empresas produtoras de hortofrutícolas, as quais geram mais de 23.000 postos
de emprego.
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Estudo avalia impacto
económico da retirada
de substâncias activas
em Portugal
A eventual exclusão de mais de uma centena de
substâncias activas presentes em fitofármacos ao nível da União Europeia poderá colocar em risco 810,5
milhões de euros de rendimento agrícola em Portugal, nas fileiras de videira/vinho, oliveira/azeite, milho/grão, pereira/Rocha e tomate/indústria. De um
rendimento agrícola actual acumulado nestas fileiras de 1.462,5 milhões de euros, o rendimento final
desceria para 652 milhões de euros, o que representa uma redução de 55%. Na fileira do vinho, a
quebra de rendimento agrícola prevista é de 46%,
na do azeite é de 56%, na do milho é de 60%, na da
pêra é de 76% e na do tomate é de 82%. O valor total
de exportações destas cinco fileiras é estimado em
cerca de 1,5 mil milhões de euros. Estas são conclusões de um estudo apresentado a 19 de Maio, em
Lisboa. O estudo apresenta uma análise do potencial
impacto económico em Portugal, caso seja decidido
excluir mais de uma centena de substâncias activas
presentes em produtos fitofarmacêuticos – cerca de
130 susbstâncias activas na Europa, das quais 112
estão presentes em produtos usados em Portugal.
Este estudo foi realizado pela Anipla (Associação Nacional da Indústria para a Protecção das Plantas), em
colaboração com 27 entidades e individualidades nacionais ligadas ao sector agrícola.

União Europeia:
organizações de produtores
crescem 6%

Entre 2008 e 2012, as organizações de produtores cresceram
6%, indica um relatório divulgado pelo Magrama – Ministério
da Agricultura espanhol. O documento indica que, em 2008,
existiam na União Europeia 1.549 organizações de produtores, ao passo que, em 2012, eram 1.643. O grau de organização médio na União Europeia cresceu dos 39% para os 46%
neste período. Segundo o Magrama, Espanha é o país com
mais organizações de produtores em todo espaço da União
Europeia, contabilizando 595. Juntas, estas organizações representam 36% das organizações de produtores da União
Europeia. Seguem-se Itália, com 280, e França, com 251. Em
Portugal, contabilizaram-se 83 organizações de produtores
em 2012. O grau de organização português ficou-se pelos
25%, muito longe, por exemplo, dos 94% alcançados pelas 17
organizações de produtores que operam na Bélgica. A Finlândia, a Roménia, a Letónia, a Irlanda e a Bulgária têm menos
de 5%. Em cinco países – Malta, Estónia, Lituânia, Luxemburgo e Eslovénia – não existem organizações de produtores.

Projecto europeu valoriza
recursos genéticos de
hortícolas

G2PSOL é o nome de um projecto europeu, financiado
pelo programa Horizonte 2020, que visa usar de forma mais eficiente os recursos genéticos do tomate, da
batata, do pimento e da beringela. Pretende-se assim
conseguir obter novas variedades, que tenham maior
valor nutricional e que sejam mais resistentes a doenças e às alterações climáticas. Este projecto contempla diferentes vertentes: realização de um inventário
dos dados genéticos detidos por todos os elementos do
consórcio; desenvolvimento de um portal com dados
genéticos; criação de uma colecção nuclear de variedades, que representem o máximo de diversidade genética; execução de programas de pré-melhoramento
antes da obtenção de novas variedades. O projecto vai
durar até 2021 e congrega um total de 19 sócios, representando diferentes origens: Alemanha, Bulgária,
Espanha, França, Holanda, Israel, Itália, Peru, Polónia,
Reino Unido, Turquia e Taiwan.

Unidos vamos mais longe

Estrada Nacional 8, nº 5 – Carrascal – 2665-009 AZUEIRA
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Opinião

UM SECTOR

mais competitivo

e exportador

JOÃO MACHADO Presidente da CAP (Conferedação dos Agricultores de Portugal)

T

enho utilizado, ao longo do último ano, uma parte considerável
do meu tempo a transmitir à sociedade
portuguesa de uma forma geral – quer
através da comunicação social, quer no
âmbito dos diversos encontros técnicos
e institucionais em que participo –, uma
nova imagem da agricultura portuguesa.
Esta corresponde a um sector cada vez
mais modernizado, investidor e exportador, que contribui inequivocamente
para a recuperação económica do nosso país e para o movimento de equilíbrio
da sua balança comercial. De um modo
geral, quando me questionam sobre os
sectores mais proeminentes da agricultura portuguesa e mais representativos
desta nova tendência exportadora, verifico alguma surpresa entre os meus
interlocutores quando cito o sector
hortofrutícola, a par de sectores tradicionalmente relevantes, como o vinho, o
azeite ou a cortiça. Não é, naturalmente,
por qualquer favor que o faço. O sector
hortofrutícola tem vindo a impor-se, por
mérito próprio, no conjunto diversificado da produção nacional e a contribuir
para que a revalorização da agricultura
portuguesa não seja apenas a recuperação dos sectores em que somos tradicionalmente reconhecidos no exterior
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– o que já não seria pouco –, mas corresponda à projecção de sectores e
produtos nos quais temos potencial e
vantagens competitivas importantes,
nomeadamente no contexto europeu –
como é, sem dúvida, o caso das frutas
e dos hortícolas. Penso inclusivamente que, dada a nossa cultura universalista e aberta ao mundo de uma forma
geral, a projecção e o reconhecimento
que as nossas frutas e hortícolas estão
neste momento a conquistar junto dos
consumidores dos mercados externos
contribuirão, a médio prazo, para que
os consumidores do mercado interno
passem a prestar mais atenção à qualidade e ao sabor das frutas tradicionais
portuguesas – que, nalguns casos, têm
vindo a trocar por produtos porventura

mais exóticos e oriundos de outras regiões do globo. Esta exposição externa
dos produtos hortofrutícolas nacionais
tem beneficiado com a iniciativa dos
nossos produtores de marcar presença
em feiras internacionais do sector. Apesar das contrariedades relacionadas,
por exemplo, com o embargo comercial imposto pela Rússia a um conjunto
de países ocidentais, entre os quais nos
posicionamos, os dados estatísticos que
têm vindo a ser divulgados confirmam
a emergência do sector hortofrutícola
português no quadro de um crescimento global do Complexo Agro-Florestal
e Pescas (CAFP). Com efeito, no período que medeia entre os anos de 2000
e 2014, as exportações do CAFP cresceram a uma taxa média anual de 5,3%,
tendo as importações evoluído apenas
2,9%. No que concerne ao complexo alimentar, as exportações evoluíram 8% ao
ano, acima dos 4,8% do conjunto da economia. Destaca-se, neste quadro, a agricultura, com um crescimento anual de
10,8% nas exportações. As importações
também cresceram acima do conjunto
da economia, mas mais moderadamente: 3,3% o complexo alimentar; 2,5% a
agricultura; 2,2% o conjunto da economia. Os dados oficiais indicam que, entre

2005 e 2015, em termos de exportação,
o sector nacional das frutas, hortícolas e
flores alcançou uma taxa de crescimento
médio anual na ordem dos 10%. Temos,
portanto, um sector em crescimento, com
uma tónica muito particular na evolução
das exportações, o que denota uma produção cada vez mais competitiva e com
capacidade para disputar os mercados
internacionais. Em 2015, Espanha manteve-se como principal destino das exportações do sector hortofrutícola, seguida por
França, Reino Unido e Holanda, tendo Angola caído da quinta posição, substituída
pela Alemanha, o que é consentâneo com
a crise que aquele país africano atravessa actualmente. Estou convencido de que,
com o papel que tem vindo a ser desempenhado pelas organizações de produtores,
com o surgimento de novas áreas de exploração de frutas e hortícolas – de que Alqueva é um exemplo –, e com este impulso das exportações e da competitividade
dos nossos produtores, o sector hortofrutícola prosseguirá nos próximos anos um
caminho de crescimento e de afirmação
das suas potencialidades, quer no âmbito
das exportações, quer no que concerne ao
mercado interno. Cabe ao movimento associativo não apenas acarinhar e incentivar a vontade que os produtores têm vindo
a demonstrar no sentido de puxar pelo seu
próprio sector, mas fazer tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar o fortalecimento das organizações de produtores e,
dessa forma, promover a competitividade
do sector.
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Entrevista

«Sem
dimensão
não há
capacidade
de enfrentar
os desafios
de mercado»
Em 2016, serão canalisados 1.233 milhões de euros
para apoiar a agricultura em Portugal. Quem o
garante é o secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, em entrevista à FNOP MAGAZINE.
Luís Medeiros Vieira fala também sobre o consumo
de hortofrutícolas no País, o mecanismo dos usos
menores, o embargo russo, novos mercados de
exportação, o regime de fruta escolar e a situação
das organizações de produtores em Portugal.
Carlos Afonso

Quais são as prioridades definidas
para a agricultura e a alimentação?
As grandes prioridades definidas para
a agricultura passam por questões elementares, tais como operacionalizar a
execução do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)
e fazer chegar os fundos aos agricultores com celeridade, tendo em vista reforçar a competitividade da fileira agro-alimentar e da floresta, num contexto
de integração nas cadeias de valor globais. A internacionalização surge assim
como outra das grandes prioridades.
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O Governo continua a apostar, por um
lado, na divulgação dos produtos portugueses além das fronteiras do mercado
único e, por outro, na consolidação e na
diversificação dos mercados e na intensificação da exportação dos produtos
nacionais, de grande qualidade e de origem certificada – é esse o caminho que
temos de trilhar. E fazemo-lo em parceria com as entidades especialmente vocacionadas para esse efeito – a Portugal
Foods, a Portugal Fresh e a ViniPortugal.
Este trabalho passa, necessariamente,
pela valorização da produção nacional,
através de medidas concertadas entre

todos os sectores da fileira agro-alimentar, incluindo a distribuição. Nesse
contexto, a valorização da cadeia agro
-alimentar é um aspecto relevante na
política do Governo, estimulando um
diálogo e uma partilha de responsabilidades entre os operadores da fileira
em matéria de qualidade e segurança
alimentar, promovendo também um
maior equilíbrio na distribuição de valor ao longo da cadeia, elemento essencial para a sustentabilidade da mesma.
A Parca [Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agro-alimentar], que retomou os trabalhos em Abril,

em vista a internacionalização das fileiras agro-alimentares e a substituição de
importações, com o firme objectivo de
equilibrar a balança comercial sectorial.

Que apoio financeiro vai haver em
concreto para a agricultura em
Portugal neste ano?
Dada a relevância do PDR 2020 no conjunto das intervenções preconizadas no
orçamento do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural,
foi possível acomodar um valor total de
568 milhões de euros (M€) de despesa
pública, assegurando assim a eficiência
na transferência de apoios no âmbito do
PDR 2020 em 2016. A situação financeira do PDR 2020, que o Governo herdou,
obrigou a que, em sede de Orçamento
de Estado para 2016, fossem canalisadas dotações adicionais de recursos nacionais, obrigando a um esforço enorme e não previsto, de forma a serem
asseguradas as condições para a futura
execução integral do PDR 2020. Ainda
no contexto de financiamento da agricultura portuguesa, as ajudas directas
atingem um valor próximo de 600 M€
– sendo integralmente financiadas pelo
Feaga [Fundo Europeu Agrícola de Garantia] – e o Programa Nacional de Apoio
ao Sector Vitivinícola ascende a 65,2 M€.
Assim, em 2016, serão canalisadas verbas muito significativas para apoiar a
agricultura em Portugal, as quais ultrapassam 1.233 M€.
assume um papel relevante na concretização destes objectivos. O estímulo à
produção também é uma medida preconizada no programa de Governo, que
queremos implementar, facilitando,
designadamente, o acesso à terra para
quem deseja produzir, mas não dispõe
de terra. No capítulo da alimentação,
defendemos a qualidade e a segurança
alimentar como pilares determinantes
da confiança do consumidor, garantindo
também a sustentabilidade dos sectores produtivos, assegurando igualmente níveis mais elevados de cumprimento
das normas de fitossanidade, sanidade

animal e bem-estar animal. É importante que o consumidor ganhe uma consciência colectiva de apoio solidário à
produção nacional, criando mecanismos autónomos de discriminação positiva em favor dos produtos portugueses,
na altura da aquisição do cabaz de compras. Em síntese, o Ministério da Agricultura vai apostar na valorização económica das actividades agrícolas e do espaço
rural, numa perspectiva de mercado. A
principal preocupação será a melhoria
da qualidade dos produtos, a segurança
alimentar e o incremento da produtividade dos factores de produção, tendo

Que impactos está a ter o embargo
russo em Portugal, no sector
hortofrutícola? E de que forma se
podem minimizar?
O mercado russo foi sempre um importante destino das exportações da União
Europeia (UE) em geral e, em particular,
para o sector agro-alimentar. Em 2013,
as exportações destes produtos da UE
para a Rússia representaram 10% do
volume total das suas exportações para
aquele destino (num valor de cerca de
5,1 mil milhões de euros). Em termos de
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Entrevista

«A curto prazo espera-se a abertura
do mercado da pêra para o Peru, da
maçã e da pêra para o México e da
maçã para a África do Sul.»

impacto para Portugal, e
tomando em consideração
2013, ano em que o valor
das exportações dos produtos visados pelo embargo foi de 15,9 M€, a medida de retaliação comercial
correspondeu a uma redução de 16% desse valor. Os
efeitos do embargo fizeram-se sentir no imediato,
com particular destaque
nos sectores mais expostos à exportação para
aquele destino, nos quais
se incluem os hortofrutícolas. Criou dificuldades de escoamento à produção nacional, que teve de encontrar alternativas, não só pelos efeitos
directos nos produtos com maior peso
na exportação para a Rússia (pêra Rocha, por exemplo), como também pelos
importantes efeitos indirectos sentidos
em Portugal – por força do aumento de
disponibilidade de produções de outros
Estados-membros de grande relevo produtivo, como Espanha, gravemente perturbados pelo embargo. Isto contribuiu
para uma desestabilização do mercado
interno, com o consequente efeito negativo ao nível dos preços. Quando foi
decretado o embargo russo, em Agosto de 2014, já a situação dos produtos
hortofrutícolas na UE apresentava algumas perturbações resultantes em baixos
preços, sobretudo para frutos de caroço
(pêssegos, nectarinas e ameixas), que a
crise russa veio agravar. O Governo tem
sensibilizado a Comissão Europeia no
sentido de serem adoptadas medidas
excepcionais de apoio ao sector hortofrutícola, estando previsto, de acordo
com o Conselho de Agricultura de Abril,
que as mesmas se mantenham além da
data limite inicialmente prevista: 30 de
Junho de 2016. Ao abrigo destas medidas, o sector hortofrutícola nacional beneficiou já de 5,75 M€, atribuídos a Organizações de Produtores ou a produtores
individuais através destas organizações.
Este valor resulta de apoio destinado a
retiradas de produtos do mercado para
fins caritativos, tendo a aplicação destas
medidas ao nível nacional contado com
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a colaboração dos Bancos Alimentares
contra a Fome e da respectiva Federação Nacional. Estas medidas têm dado
provas de eficácia, dada a estabilidade
nos preços registada ao longo de 2015.
Contudo, face à continuidade do embargo russo, é de prever que o mercado possa vir a sofrer com a entrada de
produção proveniente de outros Estados-membros, pelo que continuaremos
a defender a necessidade de medidas de
apoio e a urgência da resolução pela Comissão Europeia do problema de fundo
– o embargo russo.

O Ministério estará a trabalhar
em 23 novos mercados para
hortofrutícolas. Quais mercados,
para que produtos, em que fase
estão esses trabalhos e que
resultados se pode esperar?
A aposta na internacionalização do sector agro-alimentar é essencial para garantir a competitividade dos nossos produtores e das suas organizações e é um
dos objectivos nucleares do Governo.
Nesse sentido, temos tido uma atenção
especial para a condução dos processos negociais em curso, acelerando as
respostas às autoridades de 23 países,
tendo em vista criar condições para dar
início às exportações. A curto prazo espera-se a abertura do mercado da pêra
para o Peru, da maçã e da pêra para o
México e da maçã para a África do Sul.
O sector hortofrutícola tem apostado

fortemente no mercado internacional,
garantindo, simultaneamente, maior
capacidade negocial no mercado interno. Foi uma estratégia de sucesso, como
comprovam os 10% de crescimento médio anual do valor das exportações destes produtos no período 2005-2015,
consolidando o importante peso das
exportações destes produtos (22,7%
em 2015) no total de exportações agro-alimentares nacionais. Estamos empenhados em assegurar esta trajectória
de crescimento e de sucesso. O Governo mantém um contacto regular com os
representantes sectoriais, avaliando e
identificando oportunidades de mercados em países terceiros para os quais é
já possível exportar, e informando sobre
os respectivos requisitos para os operadores. Estamos a dar especial enfoque
aos mercados com processos negociais
em curso, tendo em vista a habilitação
de estabelecimentos para exportar, o
que constitui um trabalho aturado e
persistente, no sentido de ultrapassar
as barreiras fitossanitárias, recorrendo
à diplomacia económica para resolução
de constrangimentos. Temos defendido
a necessidade de actuação comunitária para complementar estes esforços
bilaterais dos Estados-membros na resolução de barreiras à exportação, com
iniciativas comuns e que resultem na
abertura de novos mercados para todos os produtores da UE, com destaque
para a urgência e prioridade nas iniciativas efectivas que visem desbloquear o
embargo russo.

Como avalia a actividade das
organizações de produtores
(OP) em Portugal? Tendo em
conta o panorama de uma
diferença considerável no nível
de organização de produtores em
Portugal face à União Europeia,
de que forma se pode fomentar
a organização de produtores?
E é viável ter organizações de
produtores em todas as zonas do
País?
As OP têm tido um papel notável e em
crescendo nos últimos anos. Não estando ainda fechada a análise dos dados de
2015, importa referir que em 2014 havia 164 reconhecimentos activos (uma
OP pode estar reconhecida para mais
do que um produto), em cerca de 140
OP que geraram cerca de 740 M€, 11%
do valor da produção agrícola naquele
ano. A situação sectorial é, contudo, diversa. O grau de concentração em OP
é baixo em sectores como o vinho e o
leite, onde há uma ampla base cooperativa. Mas é mais elevado, por exemplo, no arroz, em que o grau de organização em OP superou os 80% em 2014,
no milho, com 46%, e no sector hortofrutícola, com 26%. O sector hortofrutícola mais do que duplicou o grau de
organização em OP nos últimos 10 anos
– de 10% em 2005 para 26% em 2014
–, apesar de estar ainda longe da média
da União Europeia, que era de 43% em
2010. A Reforma da PAC de 2013 veio dar
um novo fôlego à importância da organização da produção e da sua orientação
para o mercado, com a OCM [Organização Comum de Mercados] Única a contemplar um conjunto de disposições que
visam harmonizar o processo de reconhecimento em todos os sectores e em
todos os Estados-membros, assumido
como um efectivo regime comunitário.
Para acompanhar esta evolução, e os
efeitos estruturantes que as OP potenciam, a revisão da legislação nacional,
recentemente concluída pela Portaria
n.º 25/2016, de 12 de Fevereiro, vem dar
expressão a uma necessidade de dimensão e escala, para reforçar a posição dos
produtores na cadeia alimentar. O actual
regime de reconhecimento contempla

também um conjunto de instrumentos,
de alguma forma polivalentes, quer em
termos de aplicabilidade à diversidade
dos territórios que caracterizam o País,
quer em termos de produtos, para responder ao desígnio de aumento – não
necessariamente do número de OP, mas
do aumento da produção comercializada por estas entidades, promovendo o
aumento da sua dimensão média. Isto
significa melhores OP, em vez de mais
OP. Este último aspecto é talvez o maior
factor crítico de sucesso. Sem dimensão
não há capacidade de enfrentar os desafios de mercado e perde-se eficácia no
acesso a instrumentos de apoio – que,
no caso das OP hortofrutícolas, são calculados precisamente com base no valor
da produção comercializada (VPC); um
maior VPC implica um maior fundo operacional e uma maior capacidade de financiamento de acções. Isso não é possível com VPC médios anuais inferiores
a 5 M€. A realidade nacional antes da entrada em vigor da nova legislação era de
uma maioria das OP com um VPC anual
abaixo de 1 M€. Por outro lado, a questão da distribuição territorial das OP e
sua abrangência, mesmo em regiões ou
modos de produção menos competitivos ou produtos com menor capacidade

de mercado, mas com potencial de gerar valor acrescentado, está salvaguardada na legislação. A par do aumento
de exigência nos critérios e requisitos
mínimos para o reconhecimento, foram
asseguradas disposições para diferenciar positivamente a produção de qualidade certificada e a produção animal
em regime extensivo, menos universalizadas, na forma de redução do valor
mínimo de produção para o reconhecimento. Foi ainda introduzido um novo
factor que discrimina positivamente as
OP que agreguem um número de produtores significativamente superior ao
mínimo exigido por lei.

A alteração dos critérios de
reconhecimento das OP tem
causado alguns contratempos. Essa
alteração é para manter?
O processo de revisão do reconhecimento de OP teve início em Outubro de 2015
e está a ser acompanhado de perto pelo
Mafdr [Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural]. Da leitura
que já é possível fazer “no terreno” sobre a aplicação da nova legislação, as alterações de critérios de reconhecimento

«O sector hortofrutícola
mais do que duplicou o grau
de organização em OP nos
últimos 10 anos – de 10% em
2005 para 26% em 2014 –,
apesar de estar ainda longe
da média da União Europeia,
que era de 43% em 2010.»
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«Não é possível manter
reconhecidas OP onde
apenas 10 ou 20% dos
seus membros entregam
produção. Não é esse perfil
que queremos para estas
organizações.»

não são a principal dificuldade e muito
menos no que respeita aos valores mínimos de VPC. Aliás, se alguma OP não
viu o seu reconhecimento mantido não
foi de certeza por essa causa, já que até
fim de 2017 podem manter o reconhecimento com base nos limites previstos
na legislação anterior. O principal problema teve que ver com a forma como
é efectuado o controlo destas disposições, mais exigente, e, em particular, a
avaliação da democraticidade dentro da
OP, que tem de estar na mão de membros produtores – condição basilar de
uma OP que quer estar reconhecida e
que está também consagrada no regulamento comunitário da organização
comum dos mercados agrícolas. Não é
possível manter reconhecidas OP onde
apenas 10 ou 20% dos seus membros
entregam produção. Não é esse perfil que queremos para estas organizações. O controlo democrático exige
que os membros produtores – os que
produzem e comercializam através da
OP – assumam a responsabilidade de
conduzir as principais decisões da OP
e isso não é possível quando a capacidade de voto dos membros produtores
não é maioritária dentro da OP. Muitas
das OP que têm este problema para resolver são cooperativas. Isto é preocupante pois, por defeito, um cooperante
tem de ser produtor – ou seja, há muito
para fazer na gestão destas estruturas
para que sejam efectivamente capazes
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de actuar no mercado actual. Estamos
a entrar numa fase em que as “OP de
papel”, ou que não se orientem para a
concentração da oferta e organização
da produção, não terão condições de ser
reconhecidas. As OP são os agricultores,
que se juntam em torno de objectivos
comuns, que estão no mercado – local,
regional, nacional ou externo – e que
conjuntamente desenham a estratégia
de negócio e asseguram os meios e as
estruturas de produção e comercialização conjuntas, de forma a potenciar a
criação de valor no reequilíbrio da sua
posição na cadeia alimentar.

Quando vão avançar o Banco de
Terras (só para terrenos do Estado)
e o Fundo de Mobilização de
Terras?
Até final do primeiro semestre será publicada a legislação respectiva. O Banco de Terras irá ser constituído pelo
património fundiário do Estado para
posterior arrendamento, em particular
a jovens agricultores, com a possibilidade de eventual venda nas situações de
comprovado sucesso de instalação. O
Fundo de Mobilização de Terras irá ser
constituído com as verbas resultantes
da venda de património. Servirá para
adquirir novas terras e, assim, assegurar a continuidade do fundo, dinamizando o mercado fundiário.

Manter em paralelo a Bolsa
Nacional de Terras – só para
terrenos privados – não vai
sobrepor estruturas e custos?
Trata-se de duas situações distintas
que podem e devem coexistir. A Bolsa
de Terras irá continuar a funcionar, no
essencial, como até aqui, assumindo-se
como uma plataforma de interacção entre compradores e vendedores de activos fundiários.

Como se resolve o insucesso
do Regime de Fruta Escolar em
Portugal?
Portugal é um dos Estados-membros
que implementou o Regime de Fruta
Escolar desde o início, no ano lectivo
2009/2010, desenvolvido em colaboração directa entre as áreas da agricultura,
educação e saúde. Incluiu uma actuação
fundamental por parte dos municípios,
atendendo à sua intervenção na gestão
das áreas não curriculares das escolas. As principais causas da fraca adesão estão na necessidade de custear a
compra dos produtos por parte das autarquias – custos que só são posteriormente compensados e, por vezes, com
muitos meses de distância –, desajustamento de exigências de distribuição
aos alunos e de obtenção de produtos
adequados a essa distribuição no total
do ano lectivo, dificuldades no cumprimento das exigências ao nível administrativo e de controlo, associadas ao
modelo do regime. Face a este diagnóstico, foram sendo efectuadas algumas
alterações ao regime, mantendo porém
o modelo existente. É necessária uma
alteração significativa do modelo, para
dar resposta ao objectivo de promover
o consumo saudável, associado a estes
produtos, junto da população escolar
nacional. Os trabalhos de revisão foram
já iniciados, mas ficaram pendentes do
exercício comunitário que levou à aprovação, no último Conselho de Ministros
de Agricultura, do novo modelo de distribuição escolar, que junta os hortofrutícolas com os laticínios (leite escolar),
para aplicação a partir do ano lectivo

2017/2018. Neste momento está em preparação a definição do modelo a implementar, que irá resultar numa nova Estratégia Nacional. Para tal é necessário
o envolvimento dos sectores, bem como
dos actuais parceiros institucionais nas
áreas da saúde e da educação, além dos
municípios, associações de pais e outras
entidades. O futuro regime deve assegurar a universalidade de aplicação e uso
eficaz do apoio comunitário, maior envolvimento dos produtores nacionais no
fornecimento de produtos para distribuição, melhor complementaridade de
eficácia através de medidas adicionais
de cariz transversal – para informação
e promoção junto dos alunos –, maior
eficiência nos pagamentos aos beneficiários e simplificação administrativa.
Sem prejuízo desse trabalho de fundo,
foi efectuada uma alteração a partir do
ano lectivo em curso, no sentido de alargar a possibilidade de candidatura a outras entidades, nomeadamente a organismos do Ministério da Educação, que
julgamos poder vir a contribuir desde já
para a melhor taxa de execução e alargamento de alunos abrangidos pelo regime de fruta escolar ao nível nacional.

Os portugueses, de uma forma
geral, consomem cada vez menos
frutas e legumes. O Governo
pretende fazer algo para promover
o consumo?
Portugal é um dos maiores consumidores na UE de hortofrutícolas, reflectindo hábitos saudáveis associados a uma
dieta mediterrânica. De acordo com a
FAO, o consumo médio anual de frutas
e de hortícolas per capita é, respectivamente, de 114 e 129 kg, valores 14% e
12% superiores à média da UE. Não temos indicação de estar a decrescer o
consumo nacional destes produtos. Antes pelo contrário: nos últimos 20 anos,
e até 2012, o consumo de frutos duplicou. A necessidade de reforçar a organização da produção e a capacidade de
abastecimento do mercado justifica-se
também para dar resposta a esta situação. Sabemos que é necessário manter

«O futuro regime de fruta
escolar deve assegurar a
universalidade de aplicação
e uso eficaz do apoio
comunitário»
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«Manter soluções viáveis e permanentes para as
culturas especializadas e para os usos menores é,
na minha opinião, a chave para garantir uma
produção competitiva e sustentável.»

esta tendência e assegurar um consumo
crescente de hortofrutícolas, que seja
sustentável em termos de saldo da balança comercial – assente na oferta nacional. Mas não podemos esquecer que
se trata de um sector que se direccionou para a exportação e que o aumento
da produção nacional não originou um
reforço da oferta interna, pelo que importa também equilibrar esta componente de substituição de importações.
O aumento do consumo nas escolas é
uma das apostas, através do uso e melhoria dos regimes escolares. O sector
pode também desenvolver iniciativas
de promoção dos seus produtos, quer
com apoios previstos no âmbito do regulamento comunitário de apoio à promoção de produtos agrícolas e agro-alimentares, quer através dos Programas
Operacionais de apoio às Organizações
de Produtores do sector hortofrutícola.
As organizações interprofissionais poderão ter um papel preponderante na promoção e no aumento do consumo, mas
ainda não existem em Portugal estas estruturas no sector hortofrutícola.

Em matéria de fitossanidade e
autorização de fitofármacos, no
sector considera-se que a figura
do reconhecimento mútuo podia
ser mais amplamente usada e que
poderia, também, existir maior
celeridade na resposta dos serviços
(DGAV). Como comenta?
Desde 2009 foram autorizados pela
DGAV [Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária], ao abrigo do reconhecimento
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mútuo, 143 produtos fitofarmacêuticos. Esta figura de autorização de fitofarmacêuticos baseia-se na colaboração entre Estados-membros de uma
mesma zona, implicando uma prévia
avaliação zonal realizada pelo Estado-membro que assume o papel de
relator. Apenas após essa avaliação
podem os Estados-membros interessados concluir o processo de autorização ao nível nacional. A DGAV depende
assim, para poder proceder à avaliação necessária para autorização ao
nível nacional, das respostas dos Estados-membros que actuarem como
relatores dos produtos em causa, sendo que em alguns países se verificam
atrasos significativos. Não obstante
reconhecer-se que há trabalho ainda
para fazer no sentido de harmonizar
os procedimentos e demais medidas
que possam dotar o sistema de maior
celeridade, também deve ser enfatizado que o reconhecimento mútuo veio
agilizar o processo de autorização de
fitofarmacêuticos, promovendo uma
maior eficiência e uma maior colaboração ente as autoridades nacionais
das várias zonas. Reconheço que temos de fazer um esforço de agilização
e simplificação, por forma a tornar
este mecanismo mais efectivo. Neste
enquadramento, e no sentido de permitir à DGAV também uma maior capacidade de resposta, está previsto
criar uma bolsa de peritos independentes e de reconhecida competência
técnica, para apoiarem a DGAV na avaliação dos dossiês. É um trabalho que
já está em curso e que esperamos ter
concluído durante 2016.

Qual é a sua opinião quanto ao
cenário actual da fitossanidade:
por um lado, ao nível da União
Europeia, comparando com países
terceiros, faltam soluções de
fitossanidade; e, por outro lado, a
UE é muito exigente com o que se
produz no seu espaço, mas depois
é bastante “permissiva” com os
produtos oriundos de fora da UE?
Actualmente, no território europeu e
em particular na região Sul, é cada vez
maior a diversidade de pragas e doenças
dos vegetais que surgem pela primeira
vez. Para as já existentes, tem-se verificado um agravamento dos ataques,
com cada vez mais importantes efeitos depressivos sobre as culturas, com
perdas importantes de produção e/ou
de qualidade dos produtos agrícolas.
Assiste-se igualmente a uma dispersão
e estabelecimento rápido de pragas e
doenças exóticas com grande capacidade de ataque a várias espécies vegetais.
Estão na linha da frente os insectos, que
são directamente nefastos às culturas, e
também, em muitos casos, vectores de
graves doenças, designadamente as provocadas por fitoplasmas, vírus e bactérias – para os quais os meios de controlo são praticamente inexistentes e que,
uma vez detectados, obrigam à destruição das culturas. Por outro lado, tem-se
verificado nos últimos anos, subjacente à aplicação do Regulamento (CE) n.º
1107/2009 de 21 de Outubro – referente
à colocação no mercado de fitofarmacêuticos – e restante legislação complementar, a retirada (não inclusão na lista
de substâncias activas autorizadas) de
um largo número de substâncias activas,

reduzindo de forma drástica ou mesmo
eliminando, para algumas culturas e finalidades, a disponibilidade de meios
de luta química. Considero portanto
fundamental promover uma profunda
reflexão europeia sobre o impacto que
a curto/médio prazo a situação exposta provocará na agricultura europeia,
em particular a dos países do Sul, com
maior diversidade de culturas e com
maior susceptibilidade a doenças e
pragas. Em paralelo, devemos apoiar
o desenvolvimento e a investigação de
novas soluções para a protecção das
culturas. É de realçar que os agricultores europeus começam a dar nota da
falta de fitofarmacêuticos para usos
menores e para culturas especializadas (conceito aplicado particularmente
a hortofrutícolas, a sementes, a flores
e plantas que requerem pesticidas específicos para a sua protecção). Sobre
esta questão, defendo também que é
necessário investimento em investigação, para criar novos produtos e encontrar soluções alternativas, devendo ser
tido em atenção o princípio da precaução, em matéria de segurança alimentar. As previsões apontam para uma redução das soluções disponíveis para a
sua protecção, o que pode dificultar a
produção destas culturas. Manter soluções viáveis e permanentes para as
culturas especializadas e para os usos
menores é, na minha opinião, a chave
para garantir uma produção competitiva e sustentável. Este é um trabalho de
sensibilização que importa fazer junto
das instâncias comunitárias.

A burocracia e a carga fiscal, além
do custo crescente dos factores
de produção, são referidos
como elementos limitativos do
desenvolvimento da agricultura
nacional. Têm previstas acções
concretas quanto a estes pontos?
O programa do Governo contempla,
como uma das suas principais prioridades, a redução da burocracia que recai
sobre os agentes económicos, geradora
de consumos de tempo e dinheiro que

prejudicam o investimento, criam custos
de contexto excessivos e prejudicam a
dedicação da empresa e dos empresários a criar negócios, riqueza e emprego.
O programa preconiza o relançamento
do Simplex para as empresas e actividades económicas – programa que, entre 2005 e 2011, permitiu alcançar progressos significativos no relacionamento
entre Estado e agentes económicos. No
que respeita à esfera de competências e
actuação do Mafdr, foi identificado um
conjunto de iniciativas – Medidas Simplex –, que foram apresentadas publicamente. Destaco algumas delas:
• interoperabilidade entre as diferentes
“bases de dados animais”, com o objectivo de alcançar uma maior integração
da informação, nomeadamente no respeitante à identificação e movimentação
animal, controlo sanitário, rastreabilidade e controlo de origem, permitindo ainda reduzir custos e carga burocrática em
que incorrem os criadores e detentores
de animais;
• abertura do Parcelário, visando a possibilidade de diferentes organismos acederem a informação relevante desta plataforma;
• criação de um portal de serviços comum das cinco direcções regionais de
agricultura e pescas (DRAP), agregando
a desmaterialização de diversos processos com impacto no funcionamento dos

seus serviços e facilitando a interacção
com agricultores.

Vão ter alguma medida concreta
direccionada à regulação de
mercados, nomeadamente quanto
a preços pagos aos produtores e à
relação entre produtores e cadeias
de distribuição?
O Governo acompanha atentamente os
mercados, avaliando a sua evolução e
assegurando a implementação de mecanismos para fazer face a desequilíbrios
quando estes se verifiquem. A comprovar esta actuação está a defesa que o
Mafdr fez, ao nível do Conselho de Ministros de Agricultura, para a continuidade de medidas para reduzir o impacto
do embargo russo, que foi acolhida com
a manutenção destas medidas a partir
de Junho de 2016. Em paralelo, é fundamental que o mercado funcione de forma equilibrada e com justa repartição
de valor por todos os agentes económicos. O Governo está a acompanhar estas
matérias, no sentido de avaliar a forma
de actuar, recorrendo aos instrumentos
disponíveis para reforçar a posição negocial da produção, como os regimes de
distribuição escolar, o apoio aos programas operacionais das OP ou os regimes
de apoio à promoção.

«O controlo democrático exige
que os membros produtores
assumam a responsabilidade de
conduzir as principais decisões
da OP e isso não é possível
quando a capacidade de voto
dos membros produtores não é
maioritária dentro da OP.»
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«Orgulhosamente

sós NÃO VAMOS
a lado nenhum»
A Campotec foi uma das primeiras organizações
de produtores (OP) de hortofrutícolas reconhecidas
em Portugal. Em entrevista, José Burnay, director
da Campotec e presidente da Mesa da Assembleia
da Federação Nacional das Organizações de
Produtores de Frutas e Hortícolas, fala sobre
a realidade das OP em Portugal.
Carlos Afonso

Que problemas ou desafios sentiu
na criação de uma Organização de
Produtores (OP)?
A Campotec nasceu em 1994. Penso que
fomos a segunda OP de hortofrutícolas
reconhecida em Portugal. Antes de sermos um agrupamento de produtores
reconhecido já éramos agrupamento
de produtores. Depois avançámos para
o reconhecimento, para ter acesso aos
benefícios dos fundos comunitários postos à disposição das OP.
A constituição da Campotec
foi uma consequência da
necessidade de estarmos
juntos, de termos volumes para conseguirmos dar resposta às
solicitações comerciais que tínhamos,
nomeadamente
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para a exportação. Nascemos já com
esse espírito bem definido e com a consciência claríssima de que ou conseguíamos arranjar massa crítica, volume, que
permitisse satisfazer vários clientes, ou
então nem sequer conseguiríamos arrancar. Esta organização nasceu com
13 produtores. O grande objectivo foi
concentrar a oferta para dar resposta à
procura e, por outro lado, criar condições para conservar em conjunto a produção – no caso da pêra Rocha, que foi
um dos produtos centrais da Campotec.
Na altura fazíamos vários hortícolas e
fomos líderes, ou pelo menos pioneiros, em diversos tipos de produtos. Os
nossos produtores não tinham frigoríficos e sentimos todos a necessidade de
construir uma unidade que permitisse,
além da comercialização em conjunto,
também o tratamento, o embalamento
e a conservação do que produzíamos.

Uma vez constituída a OP, que
problemas ou desafios sentiu?
Fomos sentindo vários desafios. Primeiro, era necessário dotar esta estrutura de uma relação equilibrada entre
o que tínhamos para oferecer e a procura. Andámos sempre a trabalhar para
dar resposta às solicitações. Vendíamos
primeiro e produzíamos depois, porque
sempre tivemos a ideia de que não nos
podíamos atirar para a produção sem
termos a certeza de que tínhamos
o mercado adaptado. Por outro lado, um dos espíritos que nos norteou
e que é capaz de

fazer alguma diferença é termos mais
do que um produto... Porque sempre tivemos medo da sazonalidade. Entendemos sempre que era de alto risco constituir uma organização de produtores
assente num só produto, que trabalharia seis ou sete meses e que no resto do
ano teria de estar parada. Por isso é que
tínhamos a pêra, as maçãs – na altura
eram residuais – e um núcleo forte de
hortícolas. Isto permitia-nos laborar 12
meses. A nossa preocupação foi sempre
manter a unidade a trabalhar, todos os
dias. E conseguimos. Ainda continuamos a ser uma empresa poliproduto:
temos a área frutícola, a batata e a unidade de quarta gama de produtos frescos. Perdemos bastante dinheiro na exportação. As exigências eram enormes
e éramos sempre confrontados com os
espanhóis, que na altura começaram a
produzir também de forma intensiva
e com preços completamente diferentes, que não conseguíamos combater
porque passávamos todos os produtos
pela central. Tínhamos uma componente de mão-de-obra muito significativa.
Deixámos de ser competitivos. Fomos reconvertendo aos poucos, passámos da
exportação para os pré-embalados –
fomos pioneiros em vender todo o tipo
de pré-embalados. Mas esse negócio
também deixou de ser interessante porque havia pessoas que, em garagens ou
em pequenos armazéns, faziam o mesmo trabalho que nós, com custos muito
inferiores porque não tinham de pagar
a estrutura que tínhamos. Começámos
a investigar e a lançar as bases para a
nossa unidade de produtos minimamente processados – IV gama. Hoje em dia,
acho que somos uma referência no País
nesse tipo de produtos. E o nosso maior
volume de facturação é da unidade de
IV gama.

É fácil ou difícil ser uma OP de
hortofrutícolas em Portugal?
Uma OP não difere em nada de uma
empresa. Pode ter vários regimes, mas
tem de ser gerida como uma empresa
qualquer. Tem de ter uma contabilidade

e um acompanhamento diário da evolução do negócio e um conhecimento muito profundo da realidade do mercado.
Temos um mercado muito pequeno: 10
milhões de habitantes. Provavelmente,
só uma parte serão sérios consumidores
de hortofrutícolas. Outros gostariam,
mas não têm posses para o fazer. Ainda
temos muita gente no limiar da pobreza. Temos de gerir, primeiro como uma
empresa, segundo, com um objectivo...
Temos de fazer um plano previsional a
10 anos, porque estas coisas demoram
tempo a mudar. Mas temos de saber o
que queremos fazer, para onde queremos ir. E aqui entra em jogo a experiência e o conhecimento dos gestores, que
têm de ter a percepção de para onde é
que o mercado nos vai levar e, em função disso, ir adequando a organização
de produtores. E racionalizar os seus recursos, obviamente. A OP não pode gastar mais do que aquilo que tem. E tem
de prestar um bom serviço aos seus associados. Isto é muito importante na organização de produtores: a orientação e
a disciplinação que temos de incutir nos
produtores associados. Eles não podem
produzir o que querem, têm de produzir
aquilo que a organização indica que podem produzir. Para não nos vermos confrontados com situações difíceis no futuro. Temos de vender primeiro e depois
é que vamos produzir. Nesse sentido,
orientamos os nossos produtores para
produzirem aquilo que achamos que
é mais adequado. Obviamente, nunca
descurando a assistência técnica. Temos
de ser o garante de que o nosso associado vai produzir em conformidade com
as especificações... Não com as nossas,
mas com as especificações dos clientes.
Porque, no fundo, fazemos a ligação entre a produção e o cliente.

Que benefícios têm os produtores
ao estarem numa OP?
No nosso caso são claríssimos. Tratamos
da gestão dos projectos, são todos feitos
pela nossa equipa. Damos a assistência
técnica, orientamos a produção diária
dos produtores. E eles têm a garantia de
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que tudo o que produzem é comercializado por nós. Temos capacidade para
o conservar, para o embalar e para o
comercializar. Isto garante que, no fim
do ano agrícola, estão tranquilos com a
colocação do que produzem. Também
estão confiantes, porque ao longo do
ano são acompanhados pelos nossos
técnicos, que os alertam e vão orientando no sentido de obterem as melhores produtividades. Há uma coisa que
não conseguimos contrariar: quando os
anos são maus, quando há excessos de
produção, quando os preços baixam...
Não fazemos milagres, temos de acompanhar o mercado. Mas tentamos sempre, por via da diferenciação. E por via
da tal política de prever, de orientar,
de apontar uma estratégia, conseguimos às vezes diferenciar um bocadinho o nosso produto. Porque se calhar
estamos mais atentos a determinados
pormenores, que depois vão permitir
tirar uma mais-valia sobre o que produzimos.

Os produtores estão melhor numa
OP do que sozinhos?
Hoje em dia, nem concebo um produtor sozinho. A menos que tenha uma
grande estrutura. Um grande produtor, que consiga ter a sua independência e que consiga ter volumes que lhe
permitam fornecer determinados clientes, esse acredito que possa sobreviver.
Agora, um pequeno agricultor sozinho
não me parece que consiga sobreviver.

Quais são as necessidades ou
problemas de uma OP, ao nível
legislativo, financeiro, fiscal?
As OP têm uma sobrecarga muito
grande de documentação. Temos de
preencher muitos documentos. A Comunidade Europeia exige uma contabilidade analítica muito bem organizada para diferenciar o que é produzido
pelos associados daquilo que não é
produzido pelos associados. Porque os
apoios só recaem sobre o produto que
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é produzido pelos associados. Obriga a
determinadas certificações... Tudo isto
tem os seus custos. Mas também nos
permite aceder a um programa operacional que é muito importante e que
permite desenvolver determinadas acções e financiar determinados projectos
– que podem ajudar a promover alguma
inovação.

Que recomendações dá a quem
dirige ou faz parte de uma OP?
Desde logo, serem associados da FNOP.
Porque a FNOP tem sido preciosa na
ajuda, diária, em todos os registos, em
toda a documentação, na manutenção
dos dossiês que as organizações de produtores hoje em dia exigem. Depois, sinceramente, trabalhar o melhor possível. Temos de gerir as nossas empresas
como gerimos a nossa casa. Não podemos gastar mais do que aquilo que temos. Não podemos fazer vida de champanhe com ordenado de cerveja. Isto
não é só nas OP, em todas as empresas
tem de haver um esforço na gestão. A
gestão, hoje em dia, não é para curiosos, é para especialistas. Quanto melhor
uma OP trabalhar e resolver este tipo
de situações, mais credibilidade tem,
mais facilidades tem, melhores hipóteses tem de enfrentar o mercado difícil.
Temos de ter um conhecimento absoluto de tudo o que se passa na empresa.
Além de salvaguardarmos os aspectos
qualitativos, produtivos, comerciais, temos de, cada vez mais, dar um enfoque
especial à gestão das OP. Porque montar
uma OP é como montar uma empresa,
mas com vários associados. Tem de se
saber quem é responsável por isto e por
aquilo. Tem de haver alguém que olhe
para os números diariamente e que saiba a quantas anda. Nos últimos anos
isto tem sido uma tónica. Até porque a
obrigação comunitária de manutenção
de determinados dossiês, de determinados registos, obriga a ter pessoas capazes para fazer esses registos. Essas pessoas também são capazes para fazer a
contabilidade e fazer a gestão analítica
do processo. Permite aos gestores – e

aos produtores, por sua vez – saber a
quantas andam. Felizmente, parece-me que as organizações de produtores
estão, quase todas, saudáveis. Têm as
suas dificuldades, claro, mas todas têm
investido, têm-se adequado, têm sabido
dar resposta ao mercado e ultrapassar
as dificuldades. Porque em conjunto,
de facto, conseguem. Porque têm massa crítica. Porque as coisas precisam de
ter uma determinada dimensão para
serem viáveis. A única solução, hoje em
dia, para a gestão equilibrada da produção, é uma organização de produtores.
Seja sobre que formato for, tem de haver uma colaboração, uma interligação
dos produtores. Com uma ligação muito
próxima ao comércio, obviamente.

Como define o panorama das OP
hortofrutícolas em Portugal?
Há uns anos atrás, tínhamos 11%. A produção organizada, hoje em dia, parece
que já ultrapassa os 20 e tal por cento. Estamos no bom sentido. É sinal de
que os produtores estão a evoluir, estão
a consciencializar-se de que têm de se
unir, trabalhar em conjunto, remar todos para o mesmo lado. E quanto maior
for a transparência do sector, mais fácil
é sabermos para onde é que devemos
ir. Temos de conhecer o estado da arte.
Temos de saber o que se passa. Quando
comecei a minha vida profissional, antes da adesão ao mercado comum, não
havia organização de produtores. Havia produtores, mas vendiam tudo porque estávamos num mercado fechado.
Era uma realidade diferente. Não havia exigências. Não estávamos habituados àquilo que vinha de fora. Quando
começámos a ser confrontados com a
qualidade dos produtos que vinham do
exterior, tivemos de rapidamente nos
organizar. E o paradigma máximo desse
facto é a maçã. Éramos altamente deficitários em maçã, éramos importadores
habituais de maçã. Hoje em dia, somos
importadores residuais de maçã. Ou seja,
a maior parte da maçã que consumimos
é produzida em Portugal. E já somos exportadores. E prevejo que, num futuro

próximo, a maçã possa vir a ser um dos
produtos de que Portugal se pode afirmar também como exportador.

Como se pode fomentar a
existência de mais organizações
dos produtores?
Não acredito nada naquilo que vá de
fora para dentro. As coisas têm de nascer de dentro para fora. Portanto, os
próprios agricultores têm de sentir a necessidade de se juntarem e de trabalharem em conjunto. Isto é incontornável.
Há que encontrar mecanismos que possam estimular as pessoas a juntaremse. Daí que algumas majorações que são
dadas às organizações de produtores fazem sentido. É uma forma de estimular
o aparecimento de organizações de produtores. Outras... Orgulhosamente sós
não vamos a lado nenhum, não passamos da cepa torta. Temos de ter volume.
Acredito que estão a nascer novos produtos. Acredito que vão aparecer novas
organizações. Porque essas pessoas, ao
começar a produzir, vão sentir necessidade de trocar impressões. E, naturalmente, vai surgir ali uma sinergia que
os vai levar a integrarem-se numa organização já existente – criando um novo
sector dentro desta – ou a criarem uma

nova. Portanto, acho que isso vai ser natural. E a prova é que tem estado a crescer. Estaria muito preocupado se, dos
11% que existiam no passado, só existissem 5%. Como já são mais do dobro, sinto que estamos no bom caminho. Daqui
a cinco anos, se calhar, se formos para
o dobro outra vez, já estamos com 50%
da produção organizada. O que seria espectacular. E desejável. A organização é
tudo. Para se poder dimensionar o negócio, para se poder conhecer a realidade,
para se conhecer o estado da arte.

No panorama europeu, há
exemplos de junção de várias
OP para lidarem com questões
logísticas ou abordarem mercados.
E em Portugal?
Uma das primeiras junções que houve
foi a Unirocha, de que tive o prazer de
ser o fundador e, digamos, dinamizador, com o engenheiro Torres Paulo. Fizemos a primeira organização de segundo grau. Foi uma operação conseguida.

Depois a Unirocha acabou, porque o
core business da Unirocha era a pêra
e o core business da Campotec não é a
pêra. O core business da Campotec, neste momento, é a indústria – a nossa fábrica de produtos minimamente processados. Então desistimos, como amigos.
Como também entendemos que a Unirocha tinha tido a sua fase, decidimos
acabar com a Unirocha. E nasceu um
novo agrupamento de produtores, com
os anteriores associados, a Triportugal.
Nós, à nossa dimensão, somos fundadores da Unifarmers. Se calhar, aparecerão mais. Aceito que sim. É saudável. Já
apareceu outra, debaixo do chapéu da
Portugal Fresh: o Agrupamento Complementar de Empresas Fresh Fusion. Portanto, estamos no bom caminho. Agora,
Portugal é um país pequeno. Não vai haver 50 organizações dessas. Porque não
temos produção para isso.
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Menos

OP de CITRINOS
no Algarve,
mas MAIORES

e mais eficazes
Em 2000, havia 10 Organizações de Produtores de citrinos no Algarve, que concentravam 15% da
produção. Hoje, as três existentes detêm mais de 30% da produção citrícola da região. Sobreviveu
quem se modernizou e teve capacidade para atrair associados.
Rodrigo Burnay
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á existiu no Algarve cerca de uma dezena de Organizações de Produtores (OP) a operar na área dos citrinos.
Hoje em dia há apenas três. A diminuição do número de OP
neste sector específico não é necessariamente negativa.
Há 16 anos, as 10 OP da região respondiam por apenas 15%
do total da produção de citrinos do Algarve. Actualmente,
as três organizações concentram mais de 30% da produção.
Os produtores individuais de citrinos, assim como as OP sem
peso e capacidade negocial, estavam condenados. Por outras
palavras, os agricultores estavam numa encruzilhada: só podiam competir unidos, mas a união era precária.
A concentração da produção, tanto ao nível das OP como dos
operadores privados, equilibrou «em parte a relação com as
grandes superfícies: já não é tão fácil para uma grande superfície eliminar um dos grandes operadores do Algarve da sua
lista de fornecedores», assegura Amílcar Duarte, professor e
investigador da Universidade do Algarve.
De há vários anos a esta parte, alguns dos produtores de citrinos da região «já conseguem negociar com as grandes superfícies, mas sobretudo já conseguem negociar com outros
mercados, como os de exportação». Nos anos 90, exemplifica este especialista do sector, «para colocar um camião TIR
de laranja no estrangeiro seria preciso juntar os citrinos das
várias OP e de diversos operadores privados; hoje, qualquer
uma das grandes organizações do Algarve pode fazer isso
sozinha, uma ou duas vezes por semana».

A modernização foi, aliás, o que, em última análise, ditou a
sobrevivência ou a morte dos diferentes operadores. E isso
revelou-se, afirma Amílcar Duarte, «num dos aspectos mais
críticos do círculo produtivo: a apanha». Durante a colheita,
o agricultor era obrigado a contratar trabalhadores durante
um período de tempo muito curto. Além de cara, essa mão-de-obra nem sempre estava disponível. De há vários anos
a esta parte, a apanha é feita pela própria OP. Isto permite
racionalizar os custos (porque são feitas colheitas em vários
pomares, dos diversos agricultores associados) e, sobretudo, permite ter colheitas mais homogéneas – porque a fruta
chega à central toda de uma vez e não em pequenas quantidades, provenientes de diferentes agricultores.
«Quando as OP criaram equipas de colheita, quer próprias
quer subcontratadas, as coisas melhoraram – em termos de
custos para o próprio agricultor e em termos da formação
dos lotes. Por outro lado, isso também permitiu começar a
gerir melhor as encomendas e, consequentemente, a satisfação do cliente», avalia o especialista. «Isto é um bocado a
lei da selva: sobrevive o mais forte, quem está mais apetrechado e modernizado», conclui Amílcar Duarte.

Onde falharam as OP do Algarve?
«Cada caso é um caso», ressalva Amílcar Duarte, mas destacam-se dois aspectos: «erros de gestão e falta de capacidade
para atrair sócios». Neste último ponto, houve casos onde os
preços praticados por algumas das OP não eram compensadores para os associados. «Então os próprios sócios começaram a vender parte da produção fora da OP – nalguns casos,
a melhor parte da produção», explica o investigador. Nessas
circunstâncias, naturalmente, a OP não se conseguia implantar no mercado, pois «daí resultavam dificuldades de preço e
de escoamento – e depois [a OP] não resultava».
Com um fraco ou mesmo nulo poder negocial, muitas OP
também sucumbiram face às regras e exigências das grandes superfícies, algumas delas comercialmente insustentáveis. «Mandar um camião do Algarve para a Azambuja com
uma ou duas paletes de fruta é, seguramente, uma operação
condenada a gerar prejuízo», ilustra Amílcar Duarte.
Contudo, «essas exigências, juntamente com algumas alterações na legislação, também têm contribuído para a modernização tecnológica de muitas organizações de produtores».
Por exemplo, refere Amílcar Duarte, «o sistema de rastreabilidade está implementado e está implementado a sério: quando uma caixa de fruta chega a um supermercado com algum
defeito, é possível saber, para conhecer a causa do problema, de onde veio a fruta, qual o agricultor, a parcela, o dia de
entrada na central, o tratamento aplicado, quais os produtos
usados e qual foi o operador que embalou aquela fruta».
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Porque a união faz a força
A Cacial é a única cooperativa de citrinos do País e é a única organização-empresa do Algarve, do sector, associada
da Federação Nacional de Organizações de Produtores
(FNOP). Horácio Ferreira, director-geral da Cacial, considera que pertencer a uma Organização de Produtores é
uma «grande pressão», significa estar «balizado por uma
série de regras». Porém, não pertencer a uma OP é «estar
fora de quase tudo».
Manter uma Organização de Produtores, salienta Horácio Ferreira, «é um trabalho de muito diálogo, implica o
cumprimento de muitas regras e isso dá trabalho e custa
dinheiro». Mas também não há muita volta a dar: «quem
quer estar neste negócio tem de ter as obrigações associadas a pertencer a uma OP»; os mercados das grandes
e médias superfícies comerciais a isso obrigam. Por outro
lado, esclarece o director-geral da Cacial, um membro de
uma OP «está informado sobre o seu negócio: se as variedades que produz são ou não as mais adequadas, se se
vão valorizar ou desvalorizar e, em caso de mudança, qual
deve ser a opção a seguir – isto é importantíssimo para
quem produz e quer ver a sua produção vendida».

Um produtor associado a uma OP também pode investir e modernizar-se com muito mais tranquilidade do que
quem está fora. Porquê? Porque tem uma majoração ao
investimento de 10%, ou seja, «em cada 100.000 euros investidos, recebe 10.000, só por ser associado de uma OP»,
diz Horácio Ferreira.
Pertencer à FNOP significa estar na «crista da informação:
é estar numa organização que o pode defender e onde
ele também tem voz e pode expressar a sua opinião», argumenta o gestor. Não menos importante, a FNOP está
integrada na CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal), um membro do Conselho de Concertação Social e,
por isso, constitui um veículo de diálogo «com o ministro
da Agricultura e o Governo».
A Cacial foi a primeira cooperativa de citrinos a ser criada no Algarve e comemora o seu 52.º aniversário este
ano. Com cerca de 90 associados, processa entre 20.000
e 22.000 toneladas de citrinos por ano, o equivalente a
uma facturação de 10 milhões de euros. A cooperativa
presta todos os serviços aos seus produtores associados,
desde a apanha até ao aconselhamento técnico sobre os
vários trabalhos culturais a realizar no pomar.
O mercado interno, essencialmente através das grandes
cadeias de distribuição, escoa 80% da produção da cooperativa. Os principais mercados de exportação são França,
Itália, Suíça, Holanda, Alemanha, Espanha, Angola, Cabo
Verde, Arábia Saudita e Dubai.
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Menos explorações, área e produção mantêm-se
No ano 2000, o sector citrícola do Algarve representava, ao
«Queremos diversificar os clientes, aumentando a quota de exportação,
nívelpara
nacional, a maior área de pomar regado. Era – e continão estarmos tão dependentes das grandes superfícies portuguesasnua
e porque
a ser –, em termos frutícolas, a cultura com maior imporexpressão. O Algarve era a região do País onde mais
os mercados abastecedores estão saturados», afirma Sílvia Neves, tância
gerenteeda
se produzia
empresa Frutalgoz, sediada no concelho de Silves, que estima vender
6.500 citrinos (250.000 toneladas por ano, das 316.000
toneladas
toneladas de citrinos na campanha 2012-2013. Deste volume cerca
de 10% produzidas ao nível nacional) e onde se concentrava
a maior área plantada (perto de 17.000 hectares, cerca de
será exportado para mercados externos, entre os quais França e Espanha.
70% do total nacional).
O sector representava mais de 30% do Produto Agrícola Bruto do Algarve e gerava anualmente um volume de negócios
da ordem dos 80 milhões de euros, cerca de 77% do total naMATINHOS APOSTA EM VARIEDADE TANGO
cional. No que respeita aos postos de trabalho, empregava
a nível nacional 7.800 pessoas e no Algarve cerca de 4.000.
A empresa Matinhos Hortofruticultura vai plantar 1 hectare de clementinas
Das perto de 21.000 explorações agrícolas existentes na rede meia-estação sem sementes da variedade Tango. «A grande procura
gião, 8.740 dedicavam-se à citricultura. No resto do País exisneste momento é de pequenos citrinos sem sementes, que se descasquem
tiam mais 4.300 explorações de citrinos, num total de 13.000
bem e com bom aspecto», explica José Matinhos, gerente desta empresa
do
explorações.
concelho de Olhão, que detém 45 hectares de pomares de citrinos.Em termos globais, a produção tem vindo a manter-se mais
Os dióspiros são a mais recente aposta deste agricultor, que investiu
ouem
menos ao mesmo nível, embora existam grandes oscilacâmaras de desverdização e vai adquirir uma linha automática parações
calibrade um ano para outro. O número de explorações tem
vindo a diminuir – mas essa tendência não é nova, começou
gem dos dióspiros por peso e cor.
a verificar-se há dezenas de anos, nomeadamente através do

pu

62 // JANEIRO 2013

25

Fruticultura

abandono das pequenas explorações. No entanto, em compensação, as explorações maiores têm vindo a aumentar.
Por isso a área plantada também é sensivelmente a mesma,
assim como o peso da citricultura algarvia ao nível nacional.
A Universidade do Algarve e a citricultura da região
A Universidade do Algarve não interfere nos negócios das
OP ou das empresas citrícolas da região. A contribuição da
entidade tem sido na formação de técnicos na área da citricultura. «O facto de termos formado uma série de técnicos
do Algarve, gente ligada à região, alguns filhos de agricultores algarvios, teve um impacto significativo na capacidade
das empresas», defende Amílcar Duarte, docente naquela
instituição de ensino superior. Em 1995, «a citricultura algarvia não tinha um único licenciado pago pelo sector privado; hoje existem cerca de 50 a 60 técnicos a trabalhar na
citricultura do Algarve».
Além da formação de técnicos, elaboração de estudos e divulgação tecnológica, a Universidade do Algarve

desenvolveu alguns projectos para o sector, como o «Agro
935», coordenado por Amílcar Duarte. O objectivo era valorizar e, simultaneamente, aumentar a quantidade de frutos
comercializados com a Indicação Geográfica Protegida (IGP)
Citrinos do Algarve.
Além de contribuir para a afirmação comercial dos citrinos
do Algarve, a IGP simboliza o reconhecimento das características específicas da produção regional. O projecto «Agro
935», concluído em 2007, pretendia aferir essas características, tendo em vista as preferências do consumidor.
Nesse sentido, por exemplo, foram estudados os índices de
maturação (a relação entre os açúcares e os níveis de acidez)
dos citrinos destinados à comercialização com IGP Citrinos
do Algarve, tendo sido estabelecida a relação entre esses índices de maturação e a aceitação por parte do consumidor
– foi feita uma análise dos frutos e depois uma prova organoléptica, com um painel de provadores. Com base nesta informação (o índice de maturação preferido pelo consumidor), é
mais fácil determinar a altura indicada para a colheita.
Numa outra vertente, o trabalho também procurou estabelecer uma metodologia para estimar antecipadamente a
produção de cada pomar. Este instrumento permite ao agricultor programar a campanha com mais rigor e responder
melhor às solicitações do mercado.
Por último, o estudo tentou determinar quais são as temperaturas e os métodos mais adequados para a conservação
dos frutos, atendendo às diversas variedades existentes no
Algarve. Aqui o objectivo era, quando conveniente, antecipar
a apanha, comercializando a fruta depois de um período de
armazenamento.
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juntos vamos
mais longe

missão

A FNOP tem por missão defender e representar
os interesses das Organizações de Produtores
(OP) de frutas e hortícolas, realizar acções que
privilegiem a promoção e o desenvolvimento das
suas produções, coordenar actividades de comum
interesse, promover estudos e transferência de
informação.

visão

Num ambiente de grande concentração das empresas
ligadas ao retalho e sendo as Organizações de Produtores
consideradas a “pedra basilar” de toda a legislação e
ﬁnanciamento do sector hortofrutícola, a FNOP quer
contribuir para aumentar, de uma forma acentuada e
sustentável, o número de OP em Portugal.

valores

Coesão, Defesa e Representação.

Morada
Rua Mestre Lima de Freitas nº 1, 6º
1549 - 012 Lisboa | Portugal

+351 217 100 070 / 78
E-mail: fnop@fnop.pt
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TOMATE

de indústria

aposta
cada vez
mais na

QUALIDADE
Em Portugal, o sector do tomate
para indústria está cada vez mais
especializado e concentrado,
fruto da evolução do mercado, da
evolução tecnológica e do trabalho
realizado pela produção e pela
indústria. No início de uma nova
campanha, enfrenta novos desafios.
Carlos Afonso

E

m 1997, havia cerca de 5.000 agricultores a fazer tomate de indústria em Portugal, que produziam cerca
de 700.000 toneladas (t). Actualmente, o sector conta com
cerca de 300 agricultores, responsáveis por uma produção
de aproximadamente 1.600.000 t. Gonçalo Escudeiro, da direcção da Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas (FNOP), salienta que «temos hoje
cerca de 8% do número de agricultores de há 20 anos atrás»,
que cultivam entre 15.000 a 17.000 hectares (ha), «ligeiramente mais área do que se fazia nessa altura, simplesmente com o dobro da produtividade». Nesta cultura, o investimento por hectare é elevado: entre 6.000 e 7.000 euros. O
tomate é colocado nas indústrias, que o transformam, para
depois exportarem 95% da produção.
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A «evolução tecnológica» gerou grandes «saltos qualitativos»
na cultura em Portugal, afirma Gonçalo Escudeiro. Um deles foi «termos a cultura toda mecanizada, da plantação até
à colheita, o que permitiu que cada produtor pudesse fazer
tomate em grande escala». Outro consistiu na introdução
da rega em gota-a-gota, que contribuiu «para o aumento de
áreas, para o melhor controlo da cultura e para uma melhor eficiência». A isto acresce a «evolução genética», que levou a «uma grande evolução das produtividades médias por
hectare» em todo o Mundo. Em Portugal, nesta cultura são
usadas apenas variedades híbridas, com melhorias genéticas. Variedades que «respondem, por um lado, ergonomicamente, com produtividades interessantes, e que, por outro
lado, satisfazem as exigências industriais da especificação
de concentrado que o mercado procura».
Porém, destaca o responsável da FNOP, «o que realmente
nos diferencia de outras realidades mundiais é as condições
climatéricas e, acima de tudo, o nível dos agricultores: o facto de usarem tecnologias de ponta, o facto de serem muito
atentos, muito profissionais». É nestes agricultores que «está
muito assente a competitividade deste sector em Portugal».
Produção organizada a 100%
Este é o único sector hortofrutícola do País com um grau de
organização de 100%. A maioria das organizações de produtores (OP) desta cultura foi criada a partir de 1997. Em
2002, existiam 47 OP de tomate de indústria. Hoje, são 17. E
«temos organizações de produtores muito diferentes umas
das outras, temos uma riqueza muito grande», acrescenta
Gonçalo Escudeiro.

O responsável da FNOP indica que as OP têm vários papéis:
«concentração da oferta (com gestão da oferta dos seus associados face à procura das indústrias), garantia da qualidade do produto (no sentido de assegurarem a rastreabilidade
da produção de cada um dos seus sócios) e abrirem o espectro do produtor face à comercialização do tomate (porque
hoje a maior parte das OP trabalha com quatro, cinco indústrias)». Junta-se a isto «todo um serviço de formação ao produtor, de informação e de transferência de conhecimentos,
quer no campo quer em formação», nas áreas de gestão de
rega, de aplicação de fitofármacos, de mecanização, de variedades, entre outras. As OP também tornam «muito mais
rápida» a transferência de conhecimento. O saldo é de «uma
interacção muito grande entre as OP e os seus associados».
Catarina Martins, responsável pelo sector do tomate para
indústria na Agromais, comenta que para o agricultor é uma
«mais-valia» que a relação com as indústrias seja toda feita através das OP, incluindo a planificação das entregas nas
fábricas e a negociação de contratos – «Negociar 1.000 t é
diferente de negociar 100.000 t». Outro benefício de estar
associado a uma organização é o acompanhamento técnico.
«Na cultura do tomate de indústria, o agricultor, quando pertence a uma organização, tem de se preocupar em plantar e
em colher. O resto é por nossa conta.» Marco Dias, gerente
da Provape, reforça que o produtor tem um objectivo: «concentrar-se no essencial».
A evolução do sector trouxe vários desafios aos produtores
e às organizações, sublinha Gonçalo Escudeiro. «A manutenção das OP é mais exigente hoje do que era há anos atrás,
quer seja pelas questões burocráticas, quer seja pelos números mínimos de facturação.» Face a isto, «naturalmente haverá organizações de produtores que se vão juntar, no
sentido de ganhar alguma escala e de não comprometerem
os seus produtores». E, alerta, «é importante as organizações diversificarem a sua actividade, tal como os próprios
produtores», para não estarem dependentes apenas de uma
ou duas actividades.

mercado» e que o seguro deveria cobrir também um prejuízo
mínimo indemnizável inferior a 30% do valor do capital seguro, mas sem ter prémios «proibitivos».
Marco Dias refere que, embora o seguro possa «evoluir em
determinados parâmetros», hoje em dia «já está minimamente ajustado às nossas necessidades». Nesta OP, «a adesão tem sido crescente»: «cada vez mais o agricultor quer ir-se deitar sossegado». Em 2015, a área segurada foi de cerca
de 1.300 ha, sendo que, para a actual campanha, Marco Dias
acredita que possa subir para 1.500 a 1.700 ha.
Na Agromais, a adesão ao seguro é de «mais de 80%» da
área contratada. Como o prémio do seguro varia consoante
a área coberta, quanto mais produtores aderirem mais baixo
pode ser o prémio.
Quebra de preço
Na actual campanha, os preços pagos pela indústria à produção «estão baixos», realça Catarina Martins. «É uma cultura bastante exigente. Estamos a falar de preços em que o
agricultor tem de trabalhar muito bem para conseguir ter
um rendimento favorável, porque temos algumas indústrias que diminuíram cinco euros em cada escalão de preço

Grande adesão ao seguro de colheitas
Embora, no passado, já existisse um seguro de colheitas, o
sistema chegou a abranger apenas 4 a 5% da produção nacional. O sistema foi alterado e, actualmente, cerca de 50%
da produção deverá estar coberta por seguros de colheitas,
que são contratados pelas OP. O boom ocorreu em 2013 e
2014, apesar de só existir oferta de duas entidades: CA Seguros e Secose. No actual sistema de seguros de colheitas, a
responsabilidade de suporte passou do Estado para a União
Europeia, através dos apoios atribuídos no âmbito do desenvolvimento rural. Com isto, os produtores passaram a ter um
apoio de 65% e «os prémios dos seguros também baixaram
bastante», o que levou a uma maior adesão e a uma maior
mutualidade – a adesão «não só dos produtores de alto risco,
mas da maioria dos agricultores». Gonçalo Escudeiro considera «fundamental que possamos ver outros operadores no
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relativamente ao ano anterior. Mas, de 2008 para cá, se calhar houve redução na ordem dos 10, 12 euros ou mais. Se o
agricultor não tiver uma média de 97 toneladas por hectare
(t/ha), muito dificilmente tem um rendimento favorável na
cultura.» Segundo Gonçalo Escudeiro, o risco da produção
de tomate «aumentou exponencialmente». «Para poder ambicionar ter resultados, um produtor tem de produzir acima
de 95 t/ha. Em 2015, o resultado foi superior a 95 t/ha, mas
a média dos últimos três anos foi de 91 t/ha.» O responsável
da FNOP assinala ainda a dificuldade de encontrar culturas
alternativas ao tomate que sejam rentáveis.
«Se esta situação [de baixa do preço do tomate] se mantiver,
penso que iremos passar algumas dificuldades no sector;
na Provape, eventualmente, vamos ter de reduzir os custos
de produção», explicita Marco Dias. Junta-se a isto a falta
de condições de igualdade no mercado mundial: «Não é fácil competir num mercado em que as regras não são iguais
para todos».
Na actual campanha foi introduzido, por algumas indústrias,
um novo critério de definição do preço final, com base na
cor do tomate. Para Gonçalo Escudeiro, «é muito prematuro
fazer um julgamento com consequência directa na valorização do produto». «Era importante termos dois ou três anos
de avaliação das cores, de investigação dos factores determinantes para a melhoria da cor.» Na perspectiva de Catarina Martins, como «desconhecemos ainda a maior parte dos
factores que influenciam a cor, se os agricultores não têm conhecimento ainda de quais são as condições que podem melhorar a cor», esta medida «devia ser no sentido de informar
os agricultores e de ajudar a terem preocupação com isso,
mas não já no sentido de classificar». Além disso, «há indústrias que classificam, outras não». Já Marco Dias menciona
que «temos de olhar para aquilo que os nossos clientes querem e para aquilo que o mercado pede. Se calhar este vai ser
um ano de aprendizagem para todos, porque não estávamos
despertos para esse parâmetro. Mas temos de nos adaptar».
O gerente da Provape vaticina que a cultura vai, eventualmente, debater-se com as consequências da escassez ou
falta de rotação das terras, que acarreta outros problemas:
produtividades inferiores e doenças associadas à falta de
rotatividade. «Até este momento temos colmatado as deficiências agronómicas com técnicas culturais.» Marco Dias comenta ainda que, embora a cultura tenha sido rentável «até
ao ano passado», «cada vez mais se vai comportar como uma
commodity e vai estar cada vez mais sujeita à especulação»,
ao invés de estar dependente da lei da oferta e da procura.
Caderno de encargos
Da produção vêm algumas sugestões para melhorar a situação do sector. Catarina Martins sugere que as negociações
com a indústria para cada campanha deveriam estar concluídas mais cedo, até ao fim de Janeiro – ao invés de ser no
final de Fevereiro, como aconteceu este ano. «Andávamos a
negociar preços a dois dias de entregar contratos. E quando
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os agricultores já tinham as plantas encomendadas, as plantações escalonadas e, muitos deles, as rendas pagas. Depois,
quando lhes dizem que o preço do tomate desce cinco ou
quatro euros estão de pés e mãos atadas.» Outro ponto a
melhorar é que «a classificação podia ser mais homogénea,
não devia variar de fábrica para fábrica».
O responsável da Provape deixa um apelo: «Não podemos
andar à espera que o Governo nos venha salvar. Não podemos estar à espera que outros façam o que nós devemos
fazer. Agora, se não me atrapalharem já me ajudam muito.
A estabilidade legislativa é muito importante para o sector».
A existência de uma investigação mais proactiva e que esteja mais próxima da produção e a promoção de uma imagem
chapéu da qualidade do produto português são as necessidades elencadas por Gonçalo Escudeiro. Outro ponto é a
expansão territorial da cultura. «É importante que todos os
industriais percebam que tem de haver uma estratégia de
diversificação de regiões de produção. O Alqueva está mais
longe e temos mais custos de transporte, mas as terras têm
menos pressão de doenças, de pragas e de ervas. O Alqueva
merece e precisa, nitidamente, a instalação de agro-indústrias.»
E como é o relacionamento com a indústria? A responsável
da Agromais aponta a «boa relação» que têm com as indústrias com que trabalham. «Não concordamos em todos os
pontos, mas é uma relação fácil, sim. Eles não são o bicho papão.» Na opinião de Marco Dias, existe «uma relação normal
fornecedor-cliente», mas de ambas as partes tem havido um
esforço para que a relação «vá muito além do factor negocial». «Estamos aqui porque a indústria existe e a indústria
só está aqui porque os produtores também existem. Convém
olharmos para este negócio como um cluster. Ou seja, tentar
arranjar entendimentos para que as coisas aconteçam. Esse
trabalho vai forçosamente ter de ser feito, entre a indústria
e os produtores. E quanto mais estreita for essa ligação, melhor será o resultado.»

Agromais – «Temos de ser
diferentes pela qualidade»

deixa.» O objectivo «interno» da Agromais é, até
Na actual campanha, a Agromais –
2020, «melhorar as condiEntreposto Comercial Agrícola tem
ções e ajudar os agriculto20 produtores de tomate de indúsres a melhorarem e a obtria. Estes vão cultivar cerca de 800
terem mais produtividade,
ha, no Ribatejo e no Alentejo, tendo
mais qualidade – nomeaem vista uma produção contratada
damente ao nível do Brix
– com quatro indústrias nacionais –
e da cor. Temos de ser dide 75.000 t. Houve um aumento do
ferentes pela qualidade»,
número de produtores e esta será a
diz Catarina Martins. Nesmaior área final que a OP fez desta
se sentido, estão a desencultura. As áreas por produtor vão de
volver um trabalho, com
360 ha a 5 ha. Além do tomate conum consultor externo,
vencional, nesta campanha a Agropara melhorar Brix e cor
Catarina Martins - Agromais
mais vai fazer 850 t de tomate bioatravés de mudanças de
lógico, em Montemor-o-Novo. Em
técnicas culturais e da es2015, que «foi um ano excepcional», a OP atingiu uma mécolha de variedades. «O nosso intuito é sempre melhorar as
dia de produção de 102 t/ha. O tomate de indústria é, em
condições do produtor. Porque se ele ganhar nós também
termos de facturação, a terceira cultura da Agromais, deganhamos. Somos constituídos por eles, acima de tudo. Se
pois do milho e da cebola. «Sentimos uma procura acrescinão conseguimos mexer nos preços, temos de melhorar na
da este ano. Queriámos crescer mais, a indústria é que não
qualidade e na quantidade.»

Provape – «Qualidade, confiança e proximidade»
A Provape – Cooperativa Agrícola do Vale da Pedra tem a área de produção concentrada no Ribatejo. No ano da sua criação, 2000, produziu um total de 32.000 t
de tomate para indústria. Em 2015, obteve cerca de 225.000 t e registou uma produtividade média de 96 t/ha. O tomate para indústria esteve na base da criação da
OP e actualmente representa 98% da facturação: na campanha anterior, totalizou
16.800.000 euros. Todos os produtores da Provape fazem esta cultura e alguns fazem
também outras – todas para indústria, como brócolo, pimento, curgete, ervilhas –,
o que eleva a facturação para 18.000.000 euros. «Crescemos um bocadinho todos
os anos, tem sido um crescimento sustentado, assente em três factores principais:
qualidade, confiança e proximidade», enfatiza Marco Dias. «Temos de nos adaptar aos
novos tempos e saber o que é que o mercado vai pedir. Eventualmente, teremos de
nos antecipar ao que o mercado irá pedir, para no campo fazermos as coisas bem.»

Marco Dias - Provape
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Inovar para promover a
competência do sector
Será que a decapitação radical de uma planta de variedades precoces de tomate de indústria, aquando da colheita, afecta a totipotência das células – ou seja, a capacidade de estas se diferenciarem em folha, flor e fruto?
Esta hipótese é a base do projecto LTT, uma das iniciativas promovidas pelo Centro de Competências de Tomate
de Indústria (CCTI), neste caso em colaboração com uma
equipa do Departamento de Recursos Naturais, Ambiente e Território (DRAT) – liderada por Wanda Viegas –, pertencente ao Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food (LEAF), do Instituto Superior de Agronomia
(ISA). Em estufa, verificou-se este ano que a resposta é
positiva: a planta reconstrói-se toda e diferencia em tecidos frutíferos. Agora pretende-se realizar ensaios em
campo. Em Julho, em parcelas já colhidas, no total de
um hectare, vai voltar a ser colocada fita de rega. Os investigadores vão tentar perceber quais são as práticas
agrícolas (por exemplo, a altura de corte) que permitam
reduzir os dias de ciclo exigidos pela cultura – de 90 para
70 dias –, para colher duas vezes na mesma campanha.
O objectivo, salienta João Santos Silva, responsável do
CCTI, é permitir «a diluição dos custos inerentes à campanha e uma eficiência no uso da água e dos factores de
produção previamente existentes». Espera-se ter conclusões no prazo de três anos.
Criado em Abril de 2014, o Centro de Competências de
Tomate de Indústria (CCTI) resulta de um acordo entre
Ministério da Agricultura, Associação dos Industriais de
Tomate (AIT) e Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). O CCTI está instalado na cidade do Cartaxo e
tem como objectivo promover a competência do tomate
para a indústria, através da articulação de entidades nacionais e internacionais.
Stencil, outro dos projectos promovidos pelo CCTI – também em parceria com uma equipa do ISA, liderada por
Patrícia Vidigal –, está centrado na Lablab purpureus,
uma leguminosa que era usada há 300 anos na alimentação humana e que foi abandonada pela baixa produtividade do grão. Estima-se que, entre o final da campanha de tomate e Novembro, poderá dar dois cortes
para forragem – a folha tem índices proteicos elevados.
Como leguminosa, pode também ser usada como cultura de Outono/Inverno, em contra-ciclo com o tomate,
para restaurar os níveis de fertilidade do solo – nomeadamente ao nível de azoto. É uma planta que precisa de
muito pouca água. Caso se consiga chegar à produção
de grão, existe a perspectiva de uso como matéria-prima
para panificação, porque a Lablab é rica em vitaminas
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do complexo B, nomeadamente a miacina, importante
no desenvolvimento do sistema nervoso das crianças. Já
decorreram ensaios em vaso e em Setembro deste ano,
após o fim da campanha, vai ser realizado um ensaio de
campo, com plantação de Lablab purpureus.
Existem mais sete projectos já preparados, com as tarefas e os parceiros delineados, para submissão em breve.
Também há ideias na área da robótica. «Neste momento,
estamos a desenvolver esforços e contactos, que já estão muito avançados, na área de robotização de práticas
de campo, por forma a encontrar soluções físicas onde
hoje em dia só havia respostas químicas. Recentemente,
tivemos a visita, no sector, de um especialista na área da
robótica agrícola.»
O CCTI promove por ano dois Open Day, para apresentar
o trabalho realizado e recolher impressões. Em 2016, os
Open Day vão decorrer a 30 de Junho e a 31 de Outubro.

Fungicida Top
para agricultores Top

A solução Top
para o controlo
de alternaria, oídio
e cladosporiose
no tomate
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AgroFresh continua a
desenvolver a ciência e
tecnologia que ajuda a
manter a qualidade dos
frutos ao nível mundial
A groFresh Solutions Inc., empresa que desenvolveu o

Smart-freshSM Quality System, continua a sua evolução, tendo-se tornado, desde o dia 1 de Agosto de 2015, numa empresa independente cotada na bolsa NASDAQ, que mantém a
visão de ajudar a reduzir as perdas no sector hortofrutícola.
A sede da empresa encontra-se na Pensilvânia (EUA), tendo
escolhido a França para a sede na Europa. A empresa opera
em mais de 40 países, tendo vários centros técnicos e operacionais nos EUA, Chile, Espanha e, brevemente, em Itália.
A AgroFresh iniciou as suas actividades no fim de 1999 com
a ambição de ajudar os agricultores a beneficiar do trabalho
de Edward C. Sisler e da sua equipa de cientistas da Universidade da Carolina do Norte (EUA). Tendo dedicado as suas
carreiras à compreensão da degradação celular, eles confirmaram a importante influência do etileno neste processo e
tentaram encontrar substâncias capazes de inibir os seus
efeitos. Desta forma, foi através da compreensão da Natureza que descobriram a molécula do 1-methylciclopropeno
(1-MCP) e estabeleceram o seu potencial protector. O desafio
da AgroFresh foi o de desenvolver e ter aprovada mundialmente uma formulação comercial para aplicação pós-colheita, conhecida como SmartFresh.
SmartFresh é usado em diversas culturas ao nível mundial,
incluindo maçãs, peras, kiwis, ameixas, abacates e dióspiros. Apesar disso, estão em curso desenvolvimentos para
outras frutas e vegetais. Está também disponível uma gama
para floricultura.
A AgroFresh está a investir continuamente em novas formulações e usos, no sentido de ir ao encontro das necessidades
do mercado ao nível da flexibilidade e qualidade. Está em
curso investigação avançada em abacates, peras e kiwis para
o segmento Ripe & Ready. O uso em maçãs tem evoluído,

permitindo aplicações repetidas, no sentido de uma estratégia de protecção do escaldão superficial.
De forma a garantir aos seus clientes os melhores resultados, o SmartFresh é aplicado em câmaras de conservação
por aplicadores treinados, que analisam previamente todos
os parâmetros necessários para a máxima eficácia, de acordo com as expectativas do cliente. Desde o seu lançamento
comercial em 2002, amostras de frutos têm sido sistematicamente analisadas. Desta forma, foi construída uma base de
dados única, ano após ano, que permite uma previsão ajustada e uma melhoria constante das recomendações. Além
disso, um novo serviço de consultoria on-line foi disponibilizado desde 2014 (AgroFresh Information Center).
O SmartFresh apresenta um perfil toxicológico e ambiental
favorável, com elevadas margens de segurança para o aplicador, consumidor e ambiente, dada a ausência de resíduos
detectáveis. Encontra-se homologado em 46 países.
Uma vez que reduz o metabolismo do fruto, o SmartFresh
mantém os teores de vitaminas em níveis superiores aos de
frutos não protegidos contra os efeitos do etileno (Neuwald
and Streif, 2010, Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee).
Além disso, ao limitar a respiração das maçãs, diminui a
quantidade de calor produzida neste processo, sendo possível reduzir o consumo da refrigeração e levando a uma
poupança energética já demonstrada em vários locais de armazenamento.
Embora o SmartFresh continue como o produto principal
para a manutenção da qualidade após a colheita, desde há
10 anos que a AgroFresh tem trabalhado no sentido de perceber os efeitos do etileno nos pomares e desenvolveu a tecnologia Harvista, que visa optimizar a gestão da colheita. Actualmente, Harvista é utilizado comercialmente em pomares

dos EUA, Turquia e, brevemente, na Argentina.
Outra tecnologia recentemente desenvolvida é o RipeLock,
que combina um saco de Atmosfera Modificada de nova geração com uma formulação baseada em 1-MCP. Desenvolvido especificamente para bananas, este processo encontra-se
em comercialização no Reino Unido e em desenvolvimento
comercial em França, Bélgica, Holanda e Itália.
No entanto, a AgroFresh Solutions é sobretudo uma equipa de 150 especialistas, trabalhando com uma rede de 60
prestadores de serviços em todo o mundo, que em Portugal é representada pela Selectis, SA. Neste sentido, tem vindo a ser desenvolvida investigação aplicada na variedade

nacional pêra Rocha, com o objectivo de optimizar a aplicação do SmartFresh nesta fruta, de acordo com as exigências
do mercado nacional e de exportação.
Toda a equipa partilha os valores e a paixão pelo trabalho,
que se baseia na assistência aos agricultores ao nível da produção, com qualidade e responsabilidade ambiental. Além
disso, muitos são, eles próprios, fruticultores ou especialistas no sector hortofrutícola.
A AgroFresh agradece a todos os seus clientes pela confiança
depositada ao longo dos anos.
www.agrofresh.com
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Consumo e Nutrição

POTENCIAR

uma alimentação

saudável

SUSANA SANTANA Coordenadora do Programa 5 ao Dia

O

Programa 5 ao Dia teve início em 2007, com o
objetivo de promover o consumo diário de, pelo
menos, cinco porções de frutas e hortícolas junto de
crianças com idades compreendidas entre os sete e os
doze anos, no sentido de potenciar uma alimentação
saudável e fomentar a alteração de
hábitos alimentares com vista à promoção de estilos de vida saudáveis
–contribuindo para a prevenção de
diversas doenças crónicas, hoje existentes, associadas à alimentação, nomeadamente a obesidade. Trata-se
de uma iniciativa de âmbito nacional,
da responsabilidade da Associação 5
ao Dia, e que é actualmente desenvolvida nos Mercados Abastecedores de Interesse Público, designadamente em Braga (MARB), Coimbra
(MAC), Lisboa (MARL), Évora (MARÉ)
e Faro (MARF). Para a implementação
do Programa 5 ao Dia, são múltiplas
as parcerias existentes, de carácter
nacional e local, com diversas entidades públicas e privadas nas áreas
da educação (universidades e institutos politécnicos), saúde (administrações regionais e Direcção Geral de
Saúde), administração central e local
(autarquias, Ministério da Educação
e Ministério da Agricultura) e agrícola
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(FNOP e diversas empresas agrícolas). O Programa 5 ao Dia possui
uma matriz-base composta essencialmente por cinco actividades:
“Visita ao Mercado Abastecedor”;
“Preparação de uma salada de frutas”; “Visualização de uma história
sobre a importância do consumo
de frutas e legumes”; “Prova dos
sentidos”; “Sementeira de uma
cultura”. Cumulativamente existem
as designadas actividades complementares, das quais se destacam
visitas a hortas biológicas e a explorações agrícolas. Todas estas actividades são ministradas e conduzidas
por monitoras – com formação adequada nas áreas agrícola, nutrição,
biologia, psicologia e saúde –, que
utilizam estas actividades para a introdução das diversas temáticas relacionadas com a génese dos produtos hortofrutícolas, características botânicas, práticas
de cultivo no respeito pelo ambiente, manuseamento, acondicionamento e conservação,
bem como sobre a composição nutritiva dos
mesmos, as sensações – cores, aromas, sabores – que o seu consumo desperta e os efeitos positivos que a sua inclusão nas refeições
diárias traz para a saúde. Em cada sessão do
projecto as crianças começam por ser recebidas nos diferentes mercados abastecedores,
sendo efectuada uma breve apresentação do
Programa 5 ao Dia e dos seus objectivos. Na
actividade “Visita ao Mercado Abastecedor”,
as crianças conhecem os espaços do mercado (boxes , entrepostos, lojas, etc.) onde
se comercializam os diversos produtos hortofrutícolas, tendo também a possibilidade

de observar/realizar métodos de conservação e
acondicionamento dos hortofrutícolas, análise de
rótulos, variedades e sazonalidade dos hortofrutícolas, máquinas para manuseamento e transporte dos mesmos, organização e funcionamento do
mercado e serviços associados – entre os quais
se destaca a separação e reciclagem de alguns
dos resíduos sólidos produzidos. Após a visita ao
mercado abastecedor, as crianças visualizam um
filme (“Nutri Ventures – Reino Laranja”) e realizam
duas actividades distintas: a “Prova dos sentidos”e
a “Preparação de uma salada de frutas”. Na primeira, são preparadas e colocadas em caixas várias amostras de frutas e legumes, sendo as crianças desafiadas a identificar, de olhos vendados, o
hortofrutícola em questão, recorrendo aos vários sentidos
– designadamente paladar, olfacto e tacto. Na “Preparação
de uma salada de frutas”, as crianças têm a oportunidade
de manusear diversas frutas, despertando o interesse para
a preparação dos seus lanches e sobremesas. Ao longo desta actividade é testado o conhecimento das crianças sobre
as frutas que manuseiam, sendo efectuadas diversas referências à sua composição nutritiva e à importância das suas
propriedades para a saúde. Por fim, as crianças participam
na actividade “Sementeira de uma cultura”, que decorre normalmente nas pequenas hortas biológicas existentes. Esta
actividade é aproveitada para transmitir às crianças algumas
noções simples de botânica, formas de cultivo e práticas culturais, numa abordagem simples e didáctica às temáticas
da génese dos produtos agrícolas, da biodiversidade e da
sustentabilidade ambiental. O Programa 5 ao Dia é, desta
forma, uma iniciativa consolidada e operacionalizada, com
conteúdos e dinâmicas pedagógicas perfeitamente definidas, experimentadas e
homologadas pelas principais entidades públicas de ensino e saúde, e
ministradas por técnicos
com formação adequada. Nos diversos locais
do País onde o mesmo
se realiza, o Programa
5 ao Dia está articulado
com as demais iniciativas desenvolvidas pelas
escolas e autarquias locais na área da educação
para a saúde. Refira-se
que, desde o início desta
iniciativa, no ano lectivo
de 2007/2008, já participaram no Programa 5 ao
Dia mais de 40.000 crianSusana Santana,
ças.
Coordenadora do Programa 5 ao Dia
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sabido que a indústria e a produção agrícola têm evoluído significativamente ao longo da história, de “braço
dado” com as revoluções industriais e tecnológicas mundiais.
Como tal, o impulso sentido na agricultura tem sido não só a
nível de equipamentos (desde tractores até sistemas de condução automática), mas também num dos maiores fatores
da evolução da humanidade: o conhecimento. Na agricultura
é cada vez mais importante o acesso a conhecimento diversificado: sobre as culturas, as parcelas e o território e sobre
as variabilidades existentes, quer no espaço quer no tempo, não só entre parcelas, mas também dentro das mesmas.
Este conhecimento origina uma possibilidade de tratamento diferenciado, que permite gerir melhor os inputs (água,
fertilizantes, fitofármacos, etc.), por oposição ao tratamento
uniforme, verificado no passado. Este aumento de eficiência
origina uma maximização das produtividades (kg/ha, €/ha,
azoto/ha, por exemplo).
A TerraPro assume um papel relevante na promoção da agricultura moderna e sustentável, baseando-se “apenas” num
factor determinante: informação/conhecimento das parcelas agrícolas. Os principais serviços são o mapeamento da
condutividade eléctrica aparente do solo (CEa), a gestão
de rega com recurso a sondas de monitorização contínua
de humidade do solo e o mapeamento e análise do vigor
vegetativo (NDVI).
A CEa representa a capacidade de o solo conduzir corrente
eléctrica, expressa em milisiemens por metro. Com esta informação (CEa) é possível estimar a variabilidade do solo em
vários parâmetros, nomeadamente: o teor de argila, limo e

areia no solo, a capacidade de retenção de água e a disponibilidade de nutrientes. Todo este conhecimento permite
ao agricultor implementar sectores de rega, planear com rigor as análises de solo, realizar correcções de pH e efectuar
fertilizações, tudo de uma forma precisa e diferenciada, aumentando produções com menores custos por hectare associados.
A Gestão de Rega com recurso a sondas de monitorização
contínua de humidade do solo permite responder a duas
questões fundamentais: quando e quanto regar. Esse tipo de
decisões assume grande importância na poupança de água e
energia (dois factores cada vez mais escassos e valorizados),
assim como na melhoria da disponibilidade de água para
as plantas e seu conforto hídrico. Com recurso a sondas inteiramente nacionais da TerraPro, o serviço já provou gerar
um aumento da eficiência de rega até 30%, reflectindo-se
na aplicação de fitofármacos e, consequentemente, na conta de cultura.
Já o Mapeamento e Análise do Vigor Vegetativo, através do
cálculo do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index – o
índice vegetativo mais conhecido e utilizado), permite conhecer a variabilidade das plantas, avaliando o vigor, o desenvolvimento fenológico ou o estado fitossanitário. A técnica
mais utilizada em Portugal para obter imagens aéreas é a
partir de aviões a baixa altitude, conseguindo-se boas resoluções espaciais das parcelas e que caracterizam com rigor
as canópias.
É também possível recorrer a imagens de satélites, associadas a algumas desvantagens, como a menor resolução no

terreno e maior probabilidade de imagem afectada pela presença de nuvens, mas que muitas vezes permitem mais facilmente uma avaliação periódica. A partir das imagens de
NDVI, e após análise, é possível identificar nas parcelas várias ocorrências: excesso ou escassez de água no solo; diferenças de maturação consoante variedades ou manchas de
solo; ataques de pragas e doenças, etc. Com esta informação, o agricultor consegue basear a sua decisão de gestão
relativamente à realização de tratamentos diferenciados, a
correcções/ajustes no sistema de rega, a adubação diferenciada ou até a uma intervenção na colheita – podendo fazer
uma colheita selectiva ou simplesmente coordenar a melhor
data de início de colheita e respectiva ordem.
Resumidamente, o agricultor moderno que valoriza a informação e que procura uma gestão de eficiência e maximização de recursos encontra na TerraPro as tecnologias disponíveis um conjunto de soluções integradas que lhe permite
decidir de forma precisa e diferenciada.
Realizar correcções do solo, aplicar fertilizantes, segmentar
a rega, gerir e economizar água e energia, corrigir diferenças
habitualmente invisíveis a olho nu – tal como a maturação,
colhendo a parcela consoante a qualidade do produto – são
agora uma realidade ao alcance de todos, que permite valorizar a variabilidade das parcelas e potenciar a produtividade das culturas.
Há que beneficiar da informação e do conhecimento disponíveis, tratando as parcelas agrícolas diferenciadamente,
para que os resultados sejam os mais homogéneos e produtivos possíveis, superiorizando os nossos produtos agrícolas!
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INSPECÇÃO

de pulverizadores
A inspecção periódica dos equipamentos de aplicação
de produtos fitofarmacêuticos é obrigatória. Há vários
pontos que os agricultores deverão ter em conta antes
de a realizar.
COTHN - Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional

A

pós a publicação da Directiva Europeia do uso
sustentável de pesticidas (2009/128/CE) e da
transposição para a legislação nacional através do Decreto-Lei n.º 86/2010 de 15 de Julho, todos os utilizadores
profissionais ficam obrigados à inspecção periódica de
todos os equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos.
Este artigo pretende agrupar alguns alertas que os agricultores deverão ter em atenção antes de submeterem os
seus pulverizadores a uma inspecção periódica.

Periodicidade
Um dos aspectos importantes a reter pelo Decreto-Lei n.º 86/2010 reporta à periodicidade das inspecções de pulverizadores, que devem obedecer aos
seguintes parâmetros:

• pulverizadores adquiridos antes de 14 de Outubro

de 2010 – uma inspecção aprovada até 26 de Novembro de 2016;

• pulverizadores adquiridos após 14 de Outubro de
2010 – uma inspecção aprovada até cinco anos após
a data da compra;

• pulverizadores adquiridos até 31 de Dezembro de
2019 – inspecções de cinco em cinco anos;

• pulverizadores adquiridos a partir de 1 de Janeiro
de 2020 – inspecções de três em três anos.
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Comprovativo de inspecção
Após a inspecção será emitido um certificado por cada inspecção efectuada, por cada equipamento. O equipamento
aprovado é identificado por um selo fornecido pelo Centro
IPP, a definir por portaria. Só é permitida a utilização de
equipamentos que apresentem selo válido.
Reinspecção
Os equipamentos que tenham sido reprovados devem voltar a submeter-se a inspecção no prazo máximo de 90 dias,
contados da data de reprovação.

Componentes a serem inspeccionados

Transmissão de potência

Os cardans devem estar devidamente montados e
em bom estado, tal como o seu resguardo, assegurando a segurança do operador. Deve também estar presente um dispositivo (normalmente correntes) para impedir a rotação da protecção do cardan.
Deve existir um dispositivo de suporte do cardan
quando este não está a ser utilizado. O veio receptor do pulverizador também deve estar protegido.

Bomba

A bomba deve ter a capacidade de débito necessária
para pulverizar à pressão máxima de trabalho, assegurando a agitação da calda no depósito. Não se
devem observar pulsações originadas pela bomba.
Não devem ocorrer fugas visíveis da bomba.

Agitação

A recirculação do líquido no interior do pulverizador
deve ser claramente visível, com o depósito cheio até
metade da sua capacidade, em trabalho.

Depósito

Não devem existir fugas provenientes do depósito. O
orifício de enchimento deve dispor de um filtro em
bom estado. O indicador de nível do depósito deve
ser claramente visível do posto de condução e do local de abastecimento do depósito. O esvaziamento
da calda deve ser feito de forma simples, segura e
sem recurso a ferramentas.

Comandos

Não devem existir fugas nos comandos, quando estes estão parados ou em pressão. Devem funcionar
sempre de modo fiável. Os comandos devem estar
ao alcance do operador e ser fácil a sua operação,
além de a informação dever ser de fácil leitura. Deve
ser possível a abertura e fecho simultâneo de todos
os bicos.
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Manómetros

Os manómetros devem estar adaptados à gama de
pressão de trabalho utilizada e a sua leitura deve
ser fácil. Para as diferentes pressões de trabalho,
os manómetros devem apresentar as graduações
mínimas:

• para pressões de trabalho até 5 bar, a graduação
do manómetro máxima admitida é 0,2 bar;

• para pressões de trabalho entre 5 e 20 bar, a graduação do manómetro máxima admitida é 1 bar;

• para pressões de trabalho acima de 20 bar, a graduação do manómetro máxima admitida é 2 bar.

O diâmetro mínimo para a caixa dos manómetros
deve ser 63 mm. A agulha deve manter-se estável,
para permitir a leitura correcta da pressão.

Mangueiras e tubos

Não devem existir fugas quando submetidos à pressão máxima. O posicionamento das tubagens deve
evitar curvas apertadas e fricções e estas não devem estar suspensas na área do jacto de pulverização.

Filtragem

Deve existir um filtro de pressão e um filtro de aspiração. Os filtros devem estar em bom estado. A
malha dos filtros dos bicos deve estar adaptada aos
bicos em uso (de acordo com as especificações do
fabricante dos bicos). A válvula de segurança na caixa do filtro, quando presente, deve funcionar e não
permitir o escoamento de calda, com excepção da
existente na caixa do filtro.

Bicos

Os bicos devem apresentar componentes idênticos
(filtros, dispositivos anti-gota). Os bicos não devem
gotejar cinco segundos após a paragem da pulverização. Todos os bicos devem ser idênticos (tipo, dimensão, material e origem), com excepção dos que
são destinados a funções específicas. A posição dos
bicos deve poder ser ajustada de modo simétrico e
reprodutível. Deve ser possível fechar cada bico individualmente ou a cada porta-bico múltiplo. Todos
os bicos devem formar um jacto uniforme e homogéneo.
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Barras de pulverização

A barra não deve estar dobrada nem ter folgas em
nenhuma articulação. A barra deve estar estável em
todas direcções. O comprimento das secções (direita e esquerda) da barra deve ser idêntico. A posição
de transporte deve permitir o seu bloqueio. O espaçamento e orientação dos bicos deve ser uniforme
ao longo da barra. As barras com largura superior
a 10 metros devem apresentar um dispositivo que
evite danificar os bicos se a barra tocar no solo. Os
dispositivos de regulação em altura da barra devem
ter um funcionamento fiável. A pressão não deve
variar mais de 10% quando as secções são fechadas
uma a uma.

Ventilador

Deve existir um protector que impeça o acesso ao
ventilador. A embraiagem do ventilador deve funcionar correctamente. Todos os deflectores reguláveis
do sistema de ventilação devem funcionar correctamente. Os elementos do pulverizador não devem
estar expostos à pulverização.

Somos uma editora com mais de 20 anos,
especializada no sector agro-alimentar.
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