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O empresário agrícola Joaquim Pedro Torres fala sobre a evolução da agricultura portuguesa nas últimas décadas
e sobre os desafios que esta enfrenta, onde surgem destacados a água e a opinião pública.

Carlos Afonso

«O INVESTIMENTO NA AGRICULTURA
É O MAIS CERTO DESTE PAÍS»

encaixaram tão bem nas características do país que alteraram 
a capacidade de as terras poderem ser irrigadas. Irrigar em 
Portugal é absolutamente necessário para qualquer tipo de 
agricultura competitiva. É um aspecto indiscutível das nossas 
potencialidades agrícolas. Quando há temperatura que per-
mita o crescimento vegetativo não há água, quando há água 
não há temperatura. Portanto, temos de resolver o problema 
irrigando.» A Valinveste apostou em adaptar ao regadio e de-
senvolver propriedades em diferentes zonas do país, focan-
do-se na produção de milho e de beterraba sacarina – cultura 
que entretanto deixou de ser rentável. 

«Evolução contínua»
Olhando para esses anos iniciais e para a evolução ocorrida, o 
empresário sublinha que «as coisas não eram completamen-
te diferentes». «Em termos de energia investida na cultura e 
resultados obtidos, a eficiência duplicou. Com o mesmo inves-
timento em todos os factores de produção, obtemos hoje o 
dobro do resultado. Isso resulta da combinação das novas so-
luções de todas as empresas da fileira: genética das sementes, 

Na década de 1980, começaram a surgir no país os sistemas 
de rega automáticos, a rega gota-a-gota, os pivots. Segundo 
Joaquim Pedro Torres, a inovação nos sistemas de rega consti-
tuiu uma «revolução», que proporcionou uma transformação 
«radical» em muitas áreas agrícolas de Portugal. 
«Se tivesse de escolher três marcos na agricultura portugue-
sa do último século, seriam o tractor, a automatização dos 
sistemas de rega e o Alqueva. Como todas as outras activi-
dades económicas, a agricultura é uma evolução permanen-
te. Muitas empresas aportam-nos, a todo o momento, novas 
soluções tecnológicas que nos permitem ser mais eficientes, 
evoluir. Mas revoluções são degraus, são acelerações nesse 
crescimento.» Em 1989, em parceria com a Irricampo, Joa-
quim Pedro Torres criou a Valinveste, empresa que «nasceu 
acompanhando as inovações que aconteceram nos sistemas 
de rega em Portugal». 
«Normalmente, quem consegue apanhar em cheio uma 
dessas tranformações tem a possibilidade de se destacar 
de alguma forma e de ter êxito empresarial, que foi o que 
aconteceu à Valinveste. Esses sistemas foram tão inovadores, 
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características dos agroquímicos, aperfeiçoamento dos siste-
mas de rega, novas alfaias, novas tecnologias. Ao nível da mo-
bilização do solo também houve evolução com soluções mais 
eficientes, fazendo mais e melhor com menos passagens, ser 
menos agressivo no trabalho do solo. Foi ocorrendo uma evo-
lução permanente nos meios que foram sendo colocados à 
nossa disposição, na agricultura como nas outras actividades 
económicas.» 
Um exemplo desta «evolução contínua» é o das comunica-
ções. Nos princípios da Valinveste, para conseguir comunicar 
com um operador de uma determinada exploração mais dis-
tante da sede – situada em Santarém –, era necessário telefo-
nar para o local onde esse operador estaria à hora do almoço. 
Depois, passou-se para a comunicação via rádio, que permitiu 
à Valinveste ter todos os colaboradores em contacto perma-
nente e o controlo remoto de todos os sistemas de rega cen-
tralizado na sede. «Na altura, a avaria mais complicada que 
podia acontecer era se o transmissor, que tínhamos no ponto 
mais alto das redondezas, perto de Fazendas de Almeirim, fa-
lhava. Ficávamos completamente desarmados. Essa avaria era 
muito mais grave do que a de um tractor, porque aí era um 
em vários tractores que estavam a trabalhar. De um momento 
para o outro, ficar sem o controlo dos sistemas de rega, era 
um enorme contratempo.» Posteriormente, surgiram os tele-
fones portáteis e a Internet. 
O responsável da Valinveste assinala que, em todos estes pas-

sos, em todas as evoluções, houve a combinação do trabalho 
de uma multiplicidade de empresas. «O agricultor é apenas 
um elo na cadeia de produção agrícola. Há muitos outros elos 
a montante e a jusante, que investem em desenvolvimento 
de novas soluções que ajudam a resolver os problemas dos 
agricultores.» 
Nesse contexto, a Agroglobal – feira criada pela Valinveste e 
cuja primeira edição decorreu em 2008 –, procurou transmitir 
a «imagem de uma agricultura profissional». «Quem estava 
dentro da agricultura, tinha plena consciência de que as coi-
sas se faziam com um grau de profissionalismo elevado, de 
conhecimento tecnológico evoluído. Na altura, disseminou-se 
um pouco a ideia de que o agricultor era um agente económi-
co pouco preparado, que vivia de subsídios, e que os subsídios 
eram aplicados em benefício próprio e não para o desenvolvi-
mento da exploração agrícola. Quem estava dentro do sector, 
sabia que não era assim. E dei por mim a pensar que a ima-
gem que a sociedade em geral fazia da agricultura era resulta-
do de má informação. Mas nós também eramos culpados da 
forma como passávamos a imagem do que era a agricultura. 
Daí que tínhamos de criar um espaço demonstrativo de que 
a agricultura é um sector que se moderniza, que investe, com 
gente preparada, onde se trabalha muito e bem.» 
A esta vertente, juntou-se a intenção de «aproveitar as po-
tencialidades da aproximação de toda a fileira agrícola». 
«Muitas vezes, trabalha-se “para dentro”, sem se dar conta de 
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que muitas empresas têm capacidades capazes de colmatar 
necessidades de outras, que pode haver muitas sinergias en-
tre empresas. Ora, a proximidade, a discussão dos problemas, 
criava condições únicas para a transferência de conhecimento 
que rapidamente se podia transformar num negócio. Negó-
cio corresponde a criação de valor e criação de valor corres-
ponde a eficiência produtiva.» 

A «revolução» Alqueva
Joaquim Pedro Torres aponta vários motivos para Alqueva 
ser uma «revolução». «É uma enorme obra, com um impac-
to muito significativo no País pela sua dimensão. Depois, não 
deve haver muitos exemplos de uma transformação tão rápi-
da e tão radical de uma área tão grande. Houve novas cultu-
ras, culturas de maior valor acrescentado e uma adesão rapi-
díssima às novas condições. Não há um hectare de terra no 
Alentejo para reconverter. Isso é um exemplo extraordinário 
das potencialidades do País. Vieram novos investidores – mui-
tos estrangeiros –, novas tecnologias, criando uma dinâmica e 
uma espiral de crescimento com um ritmo muito elevado, que 
se transmitiu a outras zonas: por exemplo, o perímetro de 
rega da Idanha: nos últimos anos quase não era aproveitado 
e hoje está quase totalmente reconvertido. Se medíssemos os 
impactos directos do Alqueva, em termos de valorização dos 
solos agrícolas, da valorização do seu potencial produtivo, e 
todos os aspectos indirectos – turismo, serviços, etc. –, che-
gávamos a uma rentabilidade que a muitos impressionaria.» 
Porém, neste caso, como em outros na agricultura, o foco 
incide em «aspectos negativos», realça o responsável da Va-
linveste. «Parece que não há o mínimo de orgulho nas coisas 
boas que fazemos. Quando se faz uma coisa boa, logo tem 
que se ir procurar, nem que seja por microscópio, e acentuar, 
os aspectos negativos. Gosto de referir o exemplo da Holan-

da. Recuperou 15% do seu território ao 
mar, com certeza com impactos, mas 
com orgulho na capacidade que tive-
ram. São o segundo maior exportador 
de produtos frescos do mundo. Nós caí-
mos em cima de, salvo erro, 1.500 hec-
tares de túneis que temos no Mira. A 
Holanda tem 9.000 hectares de estufas 
e é um país pouco maior que o Alen-
tejo. Consideram-no uma obra positiva. 
No Alentejo, víamos as terras semeadas 
de trigo. Agora há quem condene o 
olival e o amendoal porque é repetiti-
vo. Tínhamos uma forma de trabalhar 
a terra muito mais agressiva, com mo-
bilizações anuais, que diminuíam os 
níveis de matéria orgânica do solo e 
correspondente libertação de CO2. Te-
mos outro tipo de culturas, assentes em 
mobilização mínima. Estou convencido 
de que, por serem menos mobilizadas, 
são um habitat excelente para a maio-

ria das espécies animais. Globalmente, é uma solução mais 
amiga do ambiente do que o anterior sistema cultural.» 
Joaquim Pedro Torres acredita que, «mais cedo ou mais tar-
de, o exemplo de Alqueva vai ser replicado» em Portugal. «Te-
mos condições para isso, temos recursos hídricos disponíveis. 
Numa altura em que tanto se fala de escassez de água, não 
nos podemos queixar disso. Temos recursos hídricos. Utiliza-
mos pouco mais de 10% dos que estão disponíveis. O mar 
é o destino da maior parte deles. O aproveitamente desses 
recursos hídricos e o alargamento das soluções Alqueva, ou 
outras que entretanto vão aparecendo, vai ter de se impôr.» 

Água e opinião pública
O responsável da Valinveste lamenta também a dicotomia 
criada entre agricultura e ambiente. «A Europa é a zona mais 
exigente nas limitações das práticas agrícolas, nas restrições 
de agroquímicos, fertilizantes e para outro tipo de situações. 
Na Europa, Portugal é líder na redução de substâncias acti-
vas consideradas perigosas. Em termos comparativos, o País 
vai na linha da frente dos cuidados ambientais, mas mesmo 
assim essa questão está sempre em cima da mesa, o que 
não se passa com outras áreas de actividade com impactos 
bem mais graves. Não percebo como é que se pode conciliar 
este conjunto de exigências – muito à frente das grandes 
potências produtivas – com a necessidade de aumentar a 
produção de alimentos para uma população mundial em 
crescimento acentuado. Ao sermos cada vez mais retritivos 
com as empresas europeias e, concretamente, portuguesas, 
estamos a retirar-lhes capacidade competitiva. E acabamos 
por importar cada vez mais produtos alimentares, oriundos 
de países onde essas práticas não são usadas. E, que eu sai-
ba, o planeta é só um. Não somos autossuficientes do ponto 
de vista alimentar e temos uma dívida, pública e privada, 


