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«QUEREMOS LANÇAR A MARCA
DA HORTICULTURA DO OESTE

ESTE ANO» 
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Licenciado em Engenharia Alimentar, Sérgio Ferreira está ligado à AIHO – Associação Interprofissional de Horticultura
do Oeste desde 2017, tendo assumido o cargo de presidente da Direcção há ano e meio. Ciente da importância

da actividade da região para o sector agrícola, e falando dos grandes desafios que se avizinham, aponta
alguns caminhos, como uma maior valorização dos produtos através da criação de uma marca.

Criticando a dificuldade em criar um canal de diálogo próximo com o Governo, o presidente
da AIHO diz que são urgentes apoios ao investimento e a novas instalações no Oeste.

Ana Gomes Oliveira

Como foi o ano de 2021?  
Podemos olhar para a horticultura de Oeste no ano de 2021 
do ponto de vista da produção – não tendo sido um mau ano 
– e do ponto de vista da gestão, com a questão da água a 
saltar à vista como uma dificuldade. O primeiro semestre foi 
normal porque tínhamos boas reservas do ano anterior, mas 
há muito tempo que não chove e temos estado a regar. Por 
outro lado, falta valorizar o nosso produto no mercado. Os 
preços de venda estão cada vez mais baixos, numa altura em 
que a conta de cultura está a ficar maior. Ou seja, há casos em 
que já estamos com prejuízo. Uma das soluções passará por 
trabalhar melhor o planeamento. Neste momento estamos 
com 34 associados, entre os quais Organizações de Produto-
res e Centrais, que por sua vez representam inúmeros produ-
tores. Temos crescido no número de sócios.

Falou no aumento das contas de cultura. A subida dos 
preços nos factores de produção tem condicionado a 
actividade?
Sim, em especial na campanha de Outono/Inverno e estou cer-
to que daqui para a frente impactará mais. No início de 2021 
verificaram-se alguns aumentos, mas não eram significativos 
para terem impacto directo na cultura. A meio do ano os preços 
começaram a disparar e as subidas foram sucessivas. Estamos a 
falar de custos energéticos, nomeadamente electricidade, com-
bustíveis, e depois também em factores como os fertilizantes, 
adubos, fitofármacos… e a mão-de-obra, apesar de aqui a prin-
cipal dificuldade ser a sua escassez e não tanto o seu custo. 

Um dos caminhos que já apontou para fazer face a esta 
“escalada” é aumentar o preço final ao consumidor. 
Isso é inevitável?   
Isso vai ter de acontecer. Estamos a falar de rentabilidade 
para o produtor e não vejo que se consigam reduzir custos 
para já. Poderemos no futuro ser mais eficientes e conseguir-
mos diminuir estes valores, mas não é de um momento para o 
outro. Temos de continuar a produzir para alimentar a popu-
lação e para contribuir fortemente para a exportação como 
contribuímos até aqui. Além disso, estamos a falar de uma 
actividade que tem já um grande peso, financeiramente e so-
cialmente. Para aguentarmos tudo isto, teremos de aumentar 
o preço de venda do produto, valorizarmos melhor os nossos 
produtos. É nesse sentido que queremos criar uma marca do 
Oeste para acrescentar valor aos nossos hortícolas.

Em que fase está esse trabalho com a marca?
Há muito que se fala nisto, mas neste momento a região já 

percebeu que este pode ser o caminho. Estamos em condi-
ções para passar à acção. Ou seja, desenvolver a tal marca e 
depois trabalhá-la para que os nossos sócios possam começar 
a usá-la juntamente com as suas próprias marcas. Será um 
chapéu, uma marca que transmita padrões de qualidade, 
para que sejamos reconhecidos como região produtiva de 
qualidade. A dificuldade é a de criar uma que funcione para 
múltiplos produtos e que seja regional. A nossa ambição é 
lançar a marca da horticultura do Oeste neste ano de 2022. 

Já apontou alguns caminhos para ultrapassar as difi-
culdades que atravessam. Que risco se corre caso não 
se alcancem estas soluções?   
Temos riscos de curto prazo e de médio a longo prazo. A cur-
to prazo poderá verificar-se uma redução das áreas de pro-
dução. A médio e longo prazo, a preocupação está  ligada ao 
envelhecimento da população activa que trabalha no sector 
agrícola. Sei que é um problema transversal ao País, mas aqui 
no Oeste, de facto, a maioria dos produtores e empresários 
estão na casa dos 60 anos. Numa década, grade parte deles 
abandonará a actividade e não vemos seguimento. O sector 
tem de ser atractivo ao nível da rentabilidade. Precisamos de 
incentivos à instalação e ao investimento. É outro ponto que 
tem de ser melhorado. Os avisos que vão sendo abertos dos 
apoios para a agricultura são limitadores na nossa região por 
várias razões. O Governo tem tido um plano de apoio e de 
alguma diferenciação positiva para as regiões desfavoreci-
das, tudo bem, mas no cálculo da Valia Global da Operação 
(VGO) para uma candidatura – que é o que vai permitir ga-
nhar pontos para a hierarquização – há dois pontos em que 
saímos logo prejudicados: o Oeste não é uma região desfavo-
recida e quem concorre individualmente, que não pertence 
a uma Organização de Produtores, também sai prejudicado. 
Precisamos de um plano de apoios mais adaptado à região. 
Defendemos mais capacidade para aceder a ajudas para in-
vestimento e novas instalações. A maior parte do que se faz 
de novo aqui está dependente de capital próprio e do apoio 
directo das entidades bancárias.   

Falando em novas apostas, o modo de produção bioló-
gico tem ganho alguma expressão?  
É um caminho. Entendo que a Europa não está a pensar bem 
nesse caminho, porque está a direccionar muita gente para 
um modo de produção que na maioria dos casos precisa de 
mais área para produzir a mesma quantidade. E é um con-
trassenso, porque precisamos é de mais alimento. Agora, é 
algo que já faz parte da horticultura da região, aliás, temos 
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connosco a empresa que produz em parceria com a Biofrade, 
que é a maior representação de biológico do nosso País. Este 
é um modo de produção que irá crescer, mas não vejo como 
uma solução por si só.

Qual o contributo da horticultura do Oeste para o sector 
nacional?   
Somos reconhecidos como região de excelência para a pro-
dução de hortícolas e temos de comunicar isso melhor, daí a 
importância da criação de uma marca, como referia no início. 
A nível de representatividade, aquilo que sabemos é que mais 
de metade da produção nacional de hortícolas está aqui, com 
destaque para tomate, brássicas, cucurbitáceas, com a abó-
bora Musquée de Provence, Butternut e curgete, sendo tam-
bém muito fortes no alho francês. A batata é também um 
produto com bastante expressão.

Para onde estão a ir estes produtos?  
Temos uma forte ligação ao mercado nacional, mas exporta-
mos muito para Espanha, Norte da Europa, uma estreita rela-
ção com o Reino Unido, e para a Europa Central. São muitas 
centenas de camiões a sair do Oeste todos os dias.

Em relação à água, o que se pede para a região?
Neste momento é um factor limitante. Na região do Tejo e 

Ribeiras do Oeste, onde estamos inseridos, grande parte da 
água que se usa para rega provém, em cerca de 56%, do sub-
solo. Estes dados levantam dois problemas: custos; e disponi-
bilidade de água. A proximidade do Oeste ao mar e o aumen-
to de extracção de água do subsolo pode originar a entrada 
da cunha salina dentro da região e impossibilitar o seu uso 
futuro. Existe uma proposta de uma solução a longo prazo, 
que é o Projecto Tejo, que nos parece interessante e com uma 
dimensão que ajudaria a resolver os problemas de água, mas 
sabemos que é um projecto de décadas. Depois temos outras 
soluções que já são implementadas na região, mas para as 
quais precisamos de ajuda na sua validação e legalização. Já 
existem aqui projectos 100% autossustentáveis ao nível hídri-
co, mas muitas das charcas carecem de enquadramento legal. 
Para nós, a solução mais imediata passa por obter autoriza-
ção para criar charcas que permitam o armazenamento de 
água e a sua utilização em determinada área. Precisamos de 
aumentar a capacidade de armazenagem e enquadrar legal-
mente essas soluções.

Como encaram o desafio que se avizinha relacionado 
com a redução das substâncias activas?
Os técnicos estão preocupados porque há cada vez menos 
soluções disponíveis. Sabemos que as que estão autorizadas 
devem ser substituídas por substâncias menos nocivas e mais 
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eficientes, mas a retirada causa outro problema. Sabemos 
que devemos ir alternando as substâncias que usamos, mas 
havendo menos ficamos sem soluções, aumentando as resis-
tências. Precisamos de dar tempo para a ciência encontrar no-
vas soluções, porque não basta retirar. A Europa está a fazer 
um bom trabalho no diagnóstico, mas falha depois na res-
posta. Corremos o risco de ter menos capacidade produtiva, 
obrigando-nos a importar, e sabemos bem que nem todos 
cumprem os requisitos a que estamos obrigados em Portu-
gal. No final, são medidas que não contribuem para produtos 
mais saudáveis e que propiciam uma concorrência desleal no 
mercado.

A sustentabilidade surge como uma resposta a estas 
demandas?
Sim. E já temos um grande nível de certificação aqui na zona 
Oeste. Mas há coisas que podem ser mudadas. Não nos pare-
ce, por exemplo, que, em termos logísticos, a aposta deva ser 
feita exclusivamente no transporte rodoviário. Numa altura 
em que a Europa tem falta de motoristas, já para não falar 
nos custos com combustíveis e na pegada carbónica, penso 
que cada vez mais temos de dar um passo para que a ferrovia 

seja parceira do canal rodoviário. É uma necessidade que é 
um grande desafio. Por outro lado, em termos de inovação, 
há uma evolução favorável nas casas de sementes, onde vão 
surgindo variedades mais resistentes e mais produtivas. É um 
caminho de desenvolvimento, que deve ser aliado à redução 
da nossa dependência energética, quer para chegar à água, 
que para distribuir o nosso produto.

Que papel o Governo deverá ter?
O Governo tem uma missão de definir objectivos e cami-
nhos para o País, em conjunto com aquilo que será a vi-
são da União Europeia associada à PAC. Concordamos com 
uma agricultura cada vez mais “verde”, mas é necessária 
uma maior proximidade com os agentes do sector. Temos 
sentido que o Ministério da Agricultura não está cá. Hou-
ve uma proximidade na intempérie de Dezembro e 2009, 
em que o Governo visitou a região, viu as dificuldades e 
apresentou soluções de apoio e de reestruturação, mas 
passaram 12 anos e essa relação desvaneceu-se ao longo 
de vários Executivos. Precisamos de apoio ao investimento 
e à instalação de novos agricultores. Além disso, o Oeste 
tem o problema das pequenas parcelas. Temos de traba-
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há duvida nenhuma de que juntos somos mais fortes. Temos 
uma associação com mais de vinte anos, está bem represen-
tada. Por isso acreditem na AIHO, porque é o caminho que 
vamos ter com esta associação. Estas dificuldades vão ser ul-
trapassadas e sairemos mais fortes. 

lhar o emparcelamento, perceber como aumentar áreas, 
para sermos mais eficientes. Para agrupar essas parcelas 
precisamos também do Governo. Temos de ter canais de 
diálogo de proximidade.

No III Encontro da Fileira Hortofrutícola do Oeste anun-
ciaram o lançamento de prémios para 2022. O que pre-
tendem com estas distinções?
Somos a principal região produtora de hortícolas e reconhe-
cida por ter produtos de qualidade. Entendemos que não 
podemos baixar esse padrão e que é importante promover 
a excelência, premiando quem faz bem. Os bons exemplos 
devem servir de estímulo e ser replicados. A ideia é puxarmos 
uns pelos outros, partilhando boas práticas.

Como presidente da AIHO, que mensagem gostaria de 
deixar aos horticultores do Oeste neste arranque de 
ano?
Se por um lado somos os grandes produtores de horticul-
tura do País, se somos reconhecidos pelos nossos produtos 
de excelência, por outro lado somos resistentes e resilientes 
a todas estas situações que vão surgindo. Apelo a essa ca-
pacidade de resistência dos produtores, porque a qualidade 
vai vender sempre. Só temos de valorizar o nosso produto. 
Vamos, unidos, defender este sector e conseguir ultrapassar 
as dificuldades. Acreditem nisto. É quase um cliché, mas não 
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