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Rui Marques, responsável da Agro-Cachola, diz que a produ-
ção de cogumelos surgiu por «obra do acaso» e por «necessi-
dade», uma vez que, na altura da grande crise da construção, 
a empresa desse sector onde trabalhava fechou. Como «não 
podia estar à espera de uma solução milagrosa», procurou 
saber mais sobre o cultivo de cogumelos, pois nesse período 
havia um grande número de candidaturas de projectos para 
essa cultura em Portugal e achou que «podia ser uma solu-
ção». 
A opção pelo modo biológico resultou de, em casa, sempre 
ter existido a «vertente da vida saudável e do comer saudá-
vel». A isto juntou-se a intenção de «produzir sem recurso a 
produtos químicos e fazer uma produção mais amiga do am-
biente». 
A produção era feita em troncos de eucalipto, sendo neces-
sária uma declaração do fornecedor da madeira de que esta 
não tinha qualquer tratamento após o corte e uma declara-
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ção de que o micélio utilizado para inocular a madeira era 
não-OGM [organismo geneticamente modificado]. Obtida a 
certificação, começaram a produzir cogumelos das varieda-
des Shiitake e Pleurotus, da categoria dos exóticos, de forma 
regular, em estufas, com muita «tentativa e erro». 
«Tivemos o cuidado de fazer isto com alguma dimensão e al-
guma preocupação na rotatividade e nos ciclos. O objectivo 
não era termos produto de uma vez e depois não termos du-
rante não sei quanto tempo. Era termos uma cadeia de for-
necimento estável. E é isso que temos conseguido fazer até 
hoje, já com recurso a mais alguns equipamentos e a alguma 
tecnologia – na altura, era tudo muito mais rudimentar» –, 
explica Rui Marques. 
«Inicialmente, tivemos de correr muito, atrás de muita gente, 
insistir muito e tentar ter argumentos», até porque, na altura, 
«havia algum consumo de Shiitake, mas era baixo», lembra o 
produtor. «Tivemos de ser criativos. Foram anos difíceis. Mas 
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conseguimos ser resilientes e manter o foco. E conseguimos, 
aos poucos, ir ganhando mais mercado, clientes cada vez 
maiores. Se calhar, este é o caminho certo. Porque, se te-
mos logo um cliente muito grande, podemos não estar pre-
parados para lidar com o cliente, nem para o fornecer. Este 
percurso tem-nos dado essa bagagem e essa capacidade de 
ir encarando os desafios de uma forma mais tranquila.» 

«As margens são muito pequenas»
A Agro-Cachola tem produção em contínuo, fornecendo 
cogumelos «365 dias por ano» e conta com 16 a 18 funcio-
nários, em média. Possui um leque de clientes que vai desde 
a mercearia pequena até à grande distribuição, incluindo 
revendedores. No caso dos supermercados, trabalham com 
as marcas brancas, mas em alguns dos outros clientes con-
seguem trabalhar com marca própria. 
A área actual de produção da Agro-Cachola é de 4.500 m2, 
divididos entre estufas e salas de produção climatizadas. 
Nos anos mais recentes, a empresa passou a produzir co-
gumelos num substrato lenho-celulósico, feito à base de 
madeira triturada, a que são adicionados mais alguns ele-
mentos e onde, posteriormente, é inoculado o fungo pela 
empresa que fornece o substrato. 
Esta solução tem um custo acrescido face os troncos, mas 
Rui Marques realça que tiveram melhorias a nível de pra-
gas e doenças na produção desde que começaram a traba-
lhar com substratos de mais curta duração, que têm uma 
rotatividade muito alta, em comparação com os troncos, 
que eram usados entre dois anos a dois anos e meio, num 
ambiente com humidade e temperatura. Com o substrato, 
as pragas e doenças são, hoje em dia, «quase um não pro-
blema». Quando surge alguma situação, a solução para a 
controlar é, em geral, manipular o clima (temperatura e hu-
midade). 
Em 2021, transaccionaram cerca de 150 toneladas de co-
gumelos, sendo à volta de metade de produção própria e 
apenas de Shiitake e Pleurotus. A Agro-Cachola comerciali-
za também outras variedades de cogumelos, da categoria 
agáricos: Branco, Marron e Portobello. Como «ainda não 
conseguimos produzi-las», por falta de mais instalações 
para aumentar a capacidade, refere Rui Marques, adquirem 
esses cogumelos a outras empresas, no estrangeiro, «por-
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que em Portugal também não há oferta desse produto em 
biológico». 
«Ainda não conseguimos ter capacidade para aumentar as 
instalações. Temos feito algumas coisas, mas não consegui-
mos dar esse salto com a velocidade que gostávamos. O ne-
gócio não é fácil. As margens são muito pequenas. Tudo o 
que temos conseguido tem sido para investir na empresa.» 
Ocasionalmente, «porque não fabricamos parafusos» e pode 
surgir algum problema com a produção – «às vezes até está 
tudo certo, mas por qualquer motivo, que é completamente 
alheio ao nosso conhecimento, não nasce ou nasce pequeno 
ou atrasa dois ou três dias» –, pode acontecer terem de com-
prar também cogumelos Shiitake ou Pleurotus a outros pro-
dutores, «porque não podemos deixar de cumprir as nossas 
responsabilidades», destaca o responsável da Agro-Cachola. 
A oferta mais abrangente de cogumelos foi o resultado da 
combinação da procura dos clientes com o desejo da empresa 
de crescer e diversificar. O produtor salienta que «ainda há 
mais algumas variedades que gostávamos de ter, mas tem de 
ser com o seu tempo». 

Nicho de mercado
Segundo Rui Marques, «existe uma procura maior», mas tra-
ta-se de «um nicho de mercado», pois a produção conven-
cional de cogumelo «tem uma expressão muito mais ampla 
do que o biológico». A isto acresce que «já é visto como um 
alimento saudável por natureza», pelo que «o facto de ser 
biológico às vezes parece que não acrescenta muito em ter-
mos de valorização», o que deixa o cogumelo com «uma des-
vantagem relativamente a outros produtos». 
Recordando que, «há uns anos, o consumo per capita era mui-
to baixo», o responsável da Agro-Cachola defende que o in-
cremento da procura de cogumelo ocorre «não só pela ques-
tão biológica, mas também por um crescimento natural, pela 
introdução que vai tendo na nossa alimentação», juntamente 
com outros produtos que também vão sendo “puxados” pela 
«alimentação saudável que as pessoas cada vez mais querem 
fazer». Sobre a produção biológica em geral, sustenta que 

«se podia ter uma quota mais expressiva de produção bioló-
gica e de práticas agrícolas mais sustentáveis». «Há quem su-
porte a ideia de que, se produzirmos tudo em biológico, não 
vamos conseguir produzir o suficiente para alimentar toda a 
gente, mas não sei se será bem assim.» 
Quanto ao sector dos cogumelos em geral, o produtor la-
menta a falta de organização. «Era importante haver uma 
organização ou um grupo de produtores ou um organismo 
qualquer que juntasse esta gente e que se desenvolvessem 
estratégias, que se pensasse o mercado e o que é preciso fa-
zer para haver uma abordagem estruturada. Porque cada um 
produz para seu lado, cada um produz a sua coisa e depois 
há aquelas guerras que só deitam os produtores abaixo. No 
início, fizemos um esforço grande, pensamos nós, para que 
os produtores de cogumelos se unissem. Mas é difícil. Não sei 
porquê. Ainda hoje temos vontade e não nos importávamos 
de nos juntar com mais malta e de trabalhar, mas a aborda-
gem é sempre difícil. Acho que as pessoas estão sempre mais 
preocupadas com o jardim à frente de casa do que propria-
mente com o bairro todo.» 
A Agro-Cachola instalou uma unidade de desidratação, mas 
não tem conseguido garantir matéria-prima suficiente para 
desidratar, uma vez que toda a produção tem sido escoada 
em fresco. O aumento da capacidade de produção está nos 
planos, entre outras ideias. «Estamos sempre a pensar em fa-
zer mais coisas, em melhorar, em crescer. Por isso é que a em-
presa tem evoluido. Mas temos sentido alguma dificuldade. 
Inclusivamente, tivemos alguns dissabores com os apoios co-
munitários. A partir de uma determinada altura, tudo deixou 
de funcionar», afirma Rui Marques. 
Embora considere que «não nos podemos queixar de que as 
coisas nos tenham corrido mal», o balanço de quase 10 anos 
de actividade traduz-se na palavra «complexo». «Há muitos 
factores para pôr na balança e é difícil. Há um monte de va-
riáveis e de coisas que são difíceis de controlar. Não só na 
produção em si. No negócio todo, em geral, da produção à 
gestão.» 


