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Na actual campanha, marcada pela incidência da estenfiliose, prevê-se um aumento de produção na pêra Rocha, 
face à campanha anterior. Na maçã de Alcobaça, esperam-se níveis elevados de qualidade e um volume recorde.

Carlos Afonso

Mais Maçã de alcobaça
e pêra rocha
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No Oeste, a colheita da pêra Rocha começou na terceira 
semana de Agosto e terminou no início de Setembro. Se-
gundo o presidente da Associação Nacional dos Produtores 
de Pêra Rocha (ANP), ainda sem os dados finais das centrais, 
estima-se que o total de pêra Rocha colhida pelos membros 
da ANP em 2019 ascenda a cerca de 170.000 toneladas (t), 
enquanto o total nacional deverá rondar as 200.000 t. Isto 
representará uma subida em relação ao ano passado, em 
que a produção total de pêra dos associados da ANP foi de 
142.239 t, com um total nacional estimado de 165.394 t, de 
acordo com os dados da associação. 
Se numa primeira fase, «com um Verão muito atípico, com 
pouca luz», o Brix da fruta estava reduzido, a segunda fase 
levou à sua subida, pelo que, neste parâmetro, a campanha 
é «normal», indica o presidente da ANP. Quanto à pelagem, 
a carepa – pigmentação característica da pêra Rocha – «é 
ligeiramente mais marcada». Este é também um ano de «ca-
libres médios», «nem muito grandes nem muito pequenos». 
A campanha de 2019 ficou marcada pela estenfiliose, que 
tem vindo a gerar, nos últimos anos, danos graves na produ-
ção de pêra Rocha na região Oeste. A doença, causada pelo 
fungo Stemphylium vesicarium, atacou com mais força do 
que se esperava e, sobretudo, nos concelhos mais a sul da 
zona de produção da Pêra Rocha do Oeste, gerando «que-
bras significativas». Não há outros problemas fitossanitários 
de relevo a assinalar. 
Na vertente da comercialização, Domingos Santos diz que 
«as perspectivas de valorização da produção não são famo-
sas». «Há uma grande pressão da grande distribuição de 
âmbito nacional para baixar preços, para ter preços baixos 
ao consumidor. É uma pressão que começa a obrigar os pro-
dutores a venderem, por vezes, abaixo do custo de produ-
ção. Na exportação, está a decorrer o trabalho normal, com 
algumas dificuldades em países como o Brasil e a Inglaterra. 
E, sem dúvida nenhuma, tem havido algum aproveitamen-
to da grande distribuição nacional para fazer alguma pres-
são nos preços, sabendo que existem algumas dificuldades 
nestes mercados. Mas temos de tentar inverter a situação. 
Porque a fileira não está a retirar a rentabilidade necessária 
para os seus produtores. E há produtores já com situações 
bastante complicadas, a nível financeiro e de estabilidade 
económica.» 

70.000 t de Maçã de alcobaça
A colheita da Maçã de Alcobaça teve início na terceira se-
mana de Agosto, com o grupo das Gala. Este ano, espera-
se que o volume total de fruta certificada como Maçã de 
Alcobaça atinja as 70.000 t, o que representará um recorde, 
destaca Jorge Soares, presidente da Associação dos Produ-
tores de Maçã de Alcobaça (APMA). 
A campanha anterior registou uma baixa significativa (ron-
dou as 40.000 t) em comparação com a «produção normal» 
– que oscila entre as 50.000 t e as 60.000 t. Ou seja, reto-
mou-se a «produção normal» e conseguiu-se um incremen-
to na ordem dos 10 a 15% face ao «normal». 
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O acréscimo nesta campanha deve-se em muito aos novos 
pomares, «resultado de um grande investimento na recon-
versão de pomares em pomares modernos, muito eficientes», 
com plantação de novas variedades. Actualmente, uma «par-
te significativa da produção» já provém de «jovens planta-
ções», com menos de cinco anos. 
Com a colheita das maçãs Gala quase concluída, Jorge Soares 
fala numa «boa campanha» em termos de volumes e «muito 
boa» a nível do sabor, da crocância e da qualidade exterior – 
com «uma coloração extraordinária». Isto ocorre sobretudo 
nos novos pomares e com a ajuda das condições climáticas: 
«estamos a produzir e a colher em regime quase de seca, de 
algum stress hídrico, mas que ajuda imenso na qualidade das 
maçãs e, principalmente, no sabor». «No caso das variedades 
Gala, há pomares próximo dos 100% de cor. Ora, sendo uma 
variedade bicolor, nas nossas condições, com estas novas tec-
nologias e as novas variedades do grupo Gala, há lotes com 
uma qualidade única, como ainda não tínhamos tido, em qua-
lidade e em quantidade.» 
Até agora, a campanha foi «excelente» a nível fitossanitário, 
sem problemas a indicar. Para o presidente da APMA, isto foi 
resultado «de uma produção integrada e de uma protecção 
integrada, que já está bem sedimentada nos nossos pomares 
há mais de duas décadas», sendo que, do ponto de vista das 
pragas e das doenças, «o sistema de prevenção normal fun-
cionou». 
Jorge Soares sublinha também o objectivo de produzirem 

maçãs «das mais limpas e das que tenham menos resíduos 
na Europa». «Com toda a tecnologia que se usa, de confusão 
sexual para pragas, de captura em massa, de luta biológica, 
conseguimos, em grande parte dos pomares das variedades 
Gala, não ter aplicado nenhum insecticida após a floração, 
desde que a fruta se formou.» 
A colheita das maçãs Gala, em alguns pomares, começou com 
uma semana a dez dias de antecipação, o que permitiu «en-
trar mais cedo no mercado» e aumentar o período de comer-
cialização. Entretanto, já se prepara a colheita das Reineta, 
das Jonagold – uma variedade «em redução na nossa região» 
– e das Fuji – em que se espera «uma produção muito boa». 

«Temos muiTo mAis CusTos»     

Nos pomares de pêra Rocha da Ferreira da Silva, a esten-

filiose atacou «muito pouco ou quase nada», diz Vítor 

Fonseca, gerente. «Só numa parte de um sector onde te-

nho vizinhos que não cuidam bem das parcelas, que não 

fazem os tratamentos indicados e não fazem um pré-tra-

tamento. No resto, não temos praticamente problema 

nenhum. Como temos as parcelas todas juntas, fazemos 

uma prevenção antes de tempo.» 

Vítor Fonseca reconhece que «os preços da pêra não são 

aqueles que esperávamos e de que necessitamos». 

«Precisamos de uma melhoria, porque temos muito mais 

custos. Tivemos de fazer mais tratamentos este ano, por 

termos tantas humidades e tantos problemas climatoló-

gicos. A floração também não veio junta e tivemos de 

fazer mondas na colheita. Precisamos de algo mais: os 

valores que estão no mercado são insuficientes para se 

poder trabalhar no sector. O mercado internacional bai-

xou um pouco, também. Ainda estamos no início de Se-

tembro, as escolas vão começar e a Europa também vai 

ter muito menos fruta. Acreditamos que, mais 15 dias e 

isto recupera tudo.» 

Quanto à maçã, o gerente defende que «temos melhores 

perspectivas, já que a Polónia tem menos 40% de fruta 

e que o Hemisfério Sul já está fora do mercado». Na ex-

portação, a Ferreira da Silva vai dar destaque aos merca-

dos da Ásia e do Médio Oriente, onde já opera e onde 

quer «reforçar mais as vendas, porque o mercado está 

aberto, está necessitado». «Estamos a sentir-nos muito 

cómodos para vender para Índia, Bangladesh, Emirados. 

Estamos a vender bem, a ter boa aceitação. Neste mo-

mento, os mercados em que estamos a actuar mais forte-

mente são aí.» A empresa tem cerca de 90 hectares (ha) 

em produção – cerca de 32 ha de pêra Rocha, 6,5 ha de 

pêra Williams e quase 50 ha de variedades de maçã do 

grupo Gala – e pretende continuar a plantar. 
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«os opeRAdoRes vão TeR de seR ResilieNTes»     

Na CPF, a colheita de pêra Rocha (12.000 t) foi similar à de 2018 e a de maçã (3.000 t) foi superior, sobretudo devido à en-

trada em produção de novos pomares. A estenfiliose, explica João Alves, «apareceu em força e, em determinadas áreas, 

com microclimas muito próprios, acabou por provocar uma queda de produção em alguns dos nossos produtores, bastan-

te acentuada até». 

O director da CPF acredita que o sector está a enfrentar este problema «com algum cuidado e temos vindo a melhorar». 

«Isto passa um pouco pelo equilíbrio do pomar, pelas oportunidades das intervenções e pelo maneio, pelas operações cul-

turais. Há uma série de factores que, conjugados, ajudam um pouco a mitigar o problema da estenfiliose. Depois há, nas 

fases cruciais, períodos em que a temperatura e a humidade são altamente favoráveis à doença e acabam por nos criar di-

ficuldades.» 

A nível da comercialização, «esperamos que o consumo melhore um bocadinho em relação ao ano passado; era importan-

te e penso que há condições para isso», comenta João Alves. Quanto aos mercados internacionais, menciona a «ligeira 

quebra» em alguns países produtores que concorrem directamente com a pêra Rocha: Itália, Holanda, Bélgica. «Penso que 

vai ser um ano em que os operadores vão ter de ser resilientes, ter atenção. Numa fase inicial, pode não se demonstrar muito 

promissor, mas acredito que, com o passar das semanas e quando as temperaturas começarem a descer um pouco – por-

que aí a pêra e a maçã começam a ter maior consumo –, a situação vai recompor-se. E creio que há condições para termos 

um ano equilibrado e sem grandes sobressaltos comerciais.» 

Relativamente à maçã, o também produtor alude às quebras na produção de maçã no centro da Europa e realça que «há 

uma pressão sobre os mercados ainda maior do que nas pêras» e que «é preciso estar realmente atento e agir em confor-

midade». «Os problemas dos mercados prendem-se também com as questões de confiança financeira do consumidor: em 

termos financeiros, os mercados estão a passar períodos de alguma incerteza e isso também provoca algum efeito negati-

vo no consumo mundial.» 

Sobre os novos mercados, João Alves enfatiza que a sua abertura «implica sempre um período de adaptação, de conheci-

mento do consumidor dessas geografias», que o trabalho que tem sido feito em mercados como Colômbia, México ou 

Índia «está ainda numa fase inicial» e que este trabalho tem de ser «paulatino» e de «persistência»: «vamos ter de deixar 

passar algum tempo». A terminar, deixa uma nota: «o sector da fruticultura e do Oeste, dos produtores de pêras e de 

maçãs, entendendo bem estes desafios, que são grandiosos, tem de dar as mãos, tem de se unir para fazer face a estes 

grandes mercados que estão disponíveis».
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• Armazém com 3.000 m2, dos quais 2.000 m2 dedicados 
a carga refrigerada

• 4 câmaras multi temperatura com capacidade para  
receber 1.700 paletes

Excellence in Maritime and Logistics Services
Estrada da Quinta dos Conegos 2580-465 Carregado (Portugal)
M +351 91 887 18 80 - reeferptlis@marmedsa.com

www.noatummaritime.com

Somos especialistas em armazenamento reefer

reforçar na exportação
O conjunto de factores aqui referidos relativamente à fru-
ta já colhida nesta campanha proporciona, nas palavras do 
presidente da APMA, «confiança para podermos trabalhar 
com cadeias de distribuição de vários pontos no globo, espe-
cialmente as que exigem mais segurança alimentar e menos 
resíduos, que exigem maçãs mais limpas». Assim, vão tentar 
posicionar-se «nesse mercado mais exigente que já vai existin-
do em cada um dos países e, inclusivamente, em Portugal – 
algumas cadeias de distribuição já preferem e valorizam essa 
fruta». 
No mercado interno, com a estimativa de um incremento de 
produção de maçã também noutras regiões nacionais, Jorge 
Soares afirma que, «nos mercados menos exigentes, pode-se 
prever algumas dificuldades». Como a Maçã de Alcobaça está 
posicionada «nas cadeias de distribuição que lhe reconhecem 
o seu valor – o seu sabor, a sua origem, a sua diferença, o seu 
modo de produção, a sua segurança alimentar –, onde isso é 
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procurado e valorizado», nesse mercado «acreditamos que 
os nossos clientes continuam a valorizar isso e não estamos 
demasiado preocupados – nem eufóricos», realça o presiden-
te da APMA. «Queríamos que a campanha decorresse nor-
malmente. Queremos privilegiar os clientes da grande distri-
buição que têm olhado para a Maçã de Alcobaça nos últimos 
anos com destaque e têm tirado partido disso. Por isso, não 
queremos especular. Queremos fazer um ano de comércio 
justo. Vamos lutar por isso, apesar de a Europa ter menos.» 
Na campanha anterior, «faltou-nos quantidade para fazer-
mos algum trabalho de exportação». Em 2019, o acréscimo 
da produção vai permitir tentar «posicionar a Maçã de Al-
cobaça em mais países e em mais pontos de venda fora de 
Portugal, nomeadamente em alguns novos mercados, nos 
quais andamos de olho há algum tempo; achamos que é o 
ano certo». 
Isso será feito através do Clube de Exportadores, uma estru-
tura interna que reúne sete das 20 organizações que inte-
gram a APMA, para investir em promoção, «com o acordo 

e o apoio das outras», e «para exportar em conjunto, com a 
mesma imagem, a mesma qualidade, com alguma partilha e 
sinergia, tanto de estratégias comerciais como de estratégias 
de promoção». Estas empresas «fizeram uma aposta grande 
de investimento em promoção» e vão abordar os mercados 
«a custas próprias» – «não conseguimos ter ajuda nem temos 
conseguido aceder aos mecanismos nacionais» para promo-
ção externa –, «abdicando inclusive das suas próprias mar-
cas». 
Jorge Soares considera que existe uma boa expectativa de 
«colocar a Maçã de Alcobaça em mercados onde, até então, 
não tinha estado com grande sustentabilidade». Assim, pre-
tendem «fidelizar e reforçar o nosso posicionamento no Bra-
sil – vamos estar em várias cadeias de distribuição, inclusive 
a promover a Maçã de Alcobaça e o sabor, a fazer degusta-
ção» –, mas também reforçar «as experiências piloto na Índia, 
onde queremos dar dimensão», «os mercados árabes», Ingla-
terra, Irlanda e outros destinos da América Latina – como a 
Colômbia. 
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«CAmpANhA de ComeRCiAlizAção 
bAsTANTe diNâmiCA e pRomissoRA»     

Actualmente, a área total de produção de pêra e de maçã 

dos associados da Cooperfrutas atinge os 450 hectares. 

Em 2019, as duas culturas deverão registar volumes de 

colheita similares aos de 2018. 

Segundo Nicolau Félix, do Departamento de Produção 

desta organização de produtores, a qualidade da pêra 

será «boa». Quanto às maçãs – que, na região, «benefici-

am de condições edafoclimáticas únicas, que se traduzem, 

ano após ano, na produção de maçãs de alta qualidade» –, 

o técnico refere que, este ano, «ficámos agradavelmente 

surpreendidos pela excepcional complexidade de sabores 

e aromas». Nicolau Félix assinala ainda que, «nas varieda-

des Gala e Golden, os calibres estão ligeiramente abaixo 

do expectável» e que «a coloração das variedades Gala e 

Fuji é boa». 

A nível de questões fitossanitárias, a estenfiliose é o único 

problema «assinalável» na pêra, enquanto na maçã, até 

ao início de Setembro, o balanço era «nada a destacar». 

Em termos do panorama comercial, tendo em conta os da-

dos que apontam para produções de pêra e de maçã na 

Europa «significativamente aquém das ocorridas em 

2018», a par da «qualidade da fruta portuguesa» e da 

«perspectiva de abertura de novos mercados», estima-se 

«uma campanha de comercialização bastante dinâmica e 

promissora», conclui o técnico. 


