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AgromAis ApostA
nAs plAntAções precoces 

A convite do COTHN-CC, coube a Bruno Moura, da Agro-
mais, fazer o balanço da campanha dos horto-industriais da 
Organização de Produtores que conta já com mais de 30 anos 
de experiência como empresa produtora de cereais e hortí-
colas. De olhos postos no futuro, o técnico falou das pers-
pectivas da Agromais dizendo que esta continuará a apostar 
nas plantações precoces e que poderá conseguir aumentar os 
preços, nomeadamente no tomate e na cebola. 
Fazendo uma contextualização da evolução dos horto-indus-
triais, Bruno Moura explicou que desde 2017, ano em que 
tinham 979 hectares de tomate de indústria, têm vindo a re-
duzir área, sendo que de 2019 para 2020 passaram de 817 ha 
para os actuais 771 ha. Quanto aos volumes de produção en-
tregues, o ano recorde foi o de 2017, com 95.202 toneladas, 
baixando depois em 2018 para as 75 mil, subindo em 2019 
para cima das 85 mil toneladas e em 2020 o volume de toma-
te de indústria entregue para processamento pela Agromais 
foi de 72.128 toneladas, com uma média de produtividade 
por hectare de 93,5 toneladas. 
Já a produção de batata de indústria tem estado estabilizada, 
entre os 350 a 360 hectares, consoante o ano. «Em termos de 
volume, 2019 foi um ano melhor, em que se tinha produzido 
mais de 19 mil toneladas face às 16.600 de 2020. 2016, 2017, 
2018 foram anos com volumes bastante inferiores, nunca aci-
ma das 15 mil ton., devido a problemas de fungos». 

A seguir ao tomate e à batata, a cebola tem sido uma das 
grandes apostas da Agromais. «Tem sido a cultura onde te-
mos investido mais e estado mais atentos.» Em 2016 tinham 
174 ha, hoje 36 ha, pois não tem sido fácil fidelizar produ-
tores. «Os preços de mercado oscilam muito, exige um pro-
dutor muito atento e terras com características específicas 
porque há infestantes que não conseguimos controlar. Te-
mos procurado outras áreas de produção fora do Ribatejo 
e fomos para a zona do Alqueva, onde temos tido grandes 
resultados de produtividade e qualidade». Neste momento, 
no Alentejo, têm conseguido médias de produtividade de 65 
ton/ha.
A área do pimento também tem vindo a reduzir na Agromais, 
passando de 71 ha em 2016 para 18 ha no ano passado. «O 
produtor de menor dimensão tem desaparecido com a en-
trada da colheita mecânica por parte das indústrias. É uma 
cultura muito exigente em mão-de-obra e não há volta a dar: 
o futuro é a produção com colheita mecânica», refere Bruno 
Moura. 
Já a ervilha é uma cultura que tem ganho alguma expressão 
nos últimos dois a três anos e em 2021 a Agromais poderá 
fazer mais de 350 ha (em 2020 trabalharam uma área de 321 
ha). «É uma cultura que se adapta bem na nossa região e é 
uma leguminosa que tem sido um bom antecedente para 
o milho». Também a abóbora, que surgiu há relativamente 
pouco tempo, tem suscitado atenção por parte desta OP. «É 

uma cultura interessante, não só para a indústria, 
como para o mercado de fresco, neste caso 

para exportação. Reduzimos a área de 66 
ha para 40 ha por opção, uma vez que é 

o limite para o qual temos capacidade 
de palotes e câmaras para podermos 
trabalhar com alguma margem». 
Em geral, a campanha de 2020 teve 
fraca incidência de pragas, subida 
dos preços e qualidade boa dos 
produtos. Como aspectos negati-
vos, Bruno Moura referiu o atraso 

nas plantações devido a precipitação 
dos meses de Abril e Maio, acabando 

por comprometer a produção final dos 
campos, ataques de míldios no tomate e na 

batata nos primeiros campos e produtividade 
mais baixa.  

A campanha de 2020 foi marcada positivamente pela subida dos preços e qualidade geral dos produtos boa,
mas negativamente por baixas produtividades, ataques de míldios e atrasos nas plantações. A seguir

ao tomate e à batata de indústria, a cebola é a grande aposta desta Organização de Produtores. 
Ana Gomes Oliveira 

Áreas 
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321
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(toneladas)18

31
10


