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Nos produtores da Agromais, este ano há uma «ligeira redução» em algumas hortoindustriais
e uma aposta maior nos cereais.

Aida Borges

«HÁ PESSOAS QUE JÁ MUDARAM 
AS SUAS INTENÇÕES CULTURAIS»

A Agromais, que se designa como «a maior organização de 
produtores de cereais e hortícolas de Portugal», no sector dos 
hortoindustriais aposta no tomate, batata, pimento, ervilha, 
couves e beringela. «As áreas contratadas destas culturas de-
vem rondar os 1.500 hectares (ha). Quanto ao volume produ-
zido, ainda não sabemos, mas a previsão é na ordem das 100 
toneladas para cima. São números idênticos ao ano anterior, 
há apenas uma ligeira redução, que se deve à questão do au-
mento dos custos, principalmente no que toca aos cereais», 
explica Bruno Moura. 
O técnico frisa que «a guerra na Ucrânia, que é um dos gran-
des produtores de girassol, trigo e milho, veio criar alguma 
instabilidade nos mercados devido à falta de produtos». «Há 
pessoas que já mudaram as suas intenções culturais para se 
dedicarem aos cereais, nomeadamente ao milho e girassol. 
Por essa razão, tivemos uma ligeira redução de tomate, pi-
mentos e alguma coisa nas batatas. Os agricultores estão a 
ver aqui uma oportunidade. As culturas de cereais são menos 
exigentes, em termos de controlo, o risco é muito menor, e, 
com este aumento de preços, acaba por ser um negócio mais 
estável e rentável.» 

As culturas dos produtores da Agromais localizam-se «maio-
ritariamente no norte do Vale do Tejo e algumas na zona de 
Ferreira do Alentejo, na área de regadio do Alqueva». «Este 
ano, temos menos produtores e a tendência tem sido essa, 
para diminuir, por envelhecerem ou por desistirem de fazer 
estas culturas para passarem a fazer cereais. Há outros produ-
tores que faziam áreas menores destas culturas e agora estão 
a fazer maiores, absorvendo um pouco dessas áreas desocu-
padas. Desde há 20 anos que é assim. Por exemplo, há 16 
anos fazíamos 350 a 400 ha de tomate, com 25 produtores, 
e neste momento fazemos perto de 900, com 10 produtores. 
Por isso, aumentámos muito a produção, mas diminuímos 
bastante os produtores.» 

«As exigências do mercado são cada vez maiores»
Em relação aos problemas fitossanitários, Bruno Moura indica 
que, «até agora, tem estado tudo bem, sem problemas: não 
apareceram pragas nem doenças. Ao contrário do ano passa-
do, em que, como choveu muito em Abril e Maio, tivemos pro-
blemas de fungos. Se o tempo continuar assim seco, continuará 
tudo a correr bem». Na organização de produtores, «apostam 
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muito na prevenção. Investimos na agricultura de precisão e 
na tecnologia. Temos estações meteorológicas que indicam 
previsões de problemas de míldio. Por isso, temos muitos cam-
pos onde ainda nem sequer fizemos nenhuma intervenção, 
não foi necessária qualquer aplicação de fitofármacos». 
Na perspectiva do técnico, «isto tem uma dupla vantagem: a 
maior qualidade do produto e o menor custo com químicos». 
«Temos sempre que contabilizar isto tudo, porque numa in-
tervenção por hectare vezes muitos hectares corresponde a 
muito dinheiro. E com o aumento generalizado dos custos de 
produção, é necessário controlar tudo ainda mais», justifica.
A optimização da gestão dos recursos hídricos é outra das 
apostas da Agromais. A organização de produtores «tem um 
departamento específico para a rega, onde fazemos avalia-
ções aos sistemas de rega, verificamos se estão a trabalhar 
conforme as indicações do fabricante e se estamos a tirar a 
maior eficiência do sistema. Depois, fazemos o acompanha-
mento técnico com as sondas de rega instaladas nos campos, 
o que, em conjunto com as estações meteorológicas, nos per-
mite fazer a programação da rega para a semana seguinte. 
Há ainda a vantagem de o agricultor ter acesso à sonda a 
qualquer hora e em qualquer lugar, através do telefone ou 
de um computador – consegue verificar ao minuto os índices 
da água e as necessidades do campo», destaca Bruno Moura. 
O escoamento da produção da Agromais «é feito com contra-
tos com a indústria: é previamente negociado e está garanti-
do», refere o técnico, detalhando os critérios que o mercado 
mais valoriza na hora de comprar o produto. «No tomate, 
para além da cor valoriza-se o grau ºBrix. Também já se fala 
noutros critérios de valorização, como os teores de licopeno. 
Noutras culturas, como a batata, tem-se em conta o peso es-
pecífico. Nos pimentos e nas couves, é a qualidade em geral 
que é valorizada, se é comestível, se não tem defeitos, man-
chas ou quaisquer presenças de vírus». 
Bruno Moura acrescenta que «as exigências do mercado são 
cada vez maiores». «Antigamente, conseguia-se vender um 
produto “menos bom”, mas agora toda a gente procura qua-
lidade e a baixo preço. Claro que, em alturas de crise, estas 
regras quebram-se um pouco.» 
E por falar em crise, o técnico da Agomais sublinha que «é 
nos cenários difíceis que, por vezes, surgem oportunidades, 
como o cultivo de cereais, uma fileira que, agora, pode ga-
nhar um incremento de área e um novo alento. O problema 
é que já não temos capacidade para fazer as áreas do passa-
do, porque no Baixo Alentejo muitas áreas estão ocupadas 
com culturas permanentes, como o olival e o amendoal». Nas 
culturas, aplica-se o modo de produção convencional, mas 
«sabemos que o futuro passa muito pelo biológico». «Até já 
fizemos tomate e abóboras neste modo, mas este ano não 
temos. Sabemos que existem alguns entraves na conversão 
das culturas, porque, por exemplo, não se pode agarrar numa 
parcela que este ano é de agricultura convencional e simples-
mente passá-la para biológico. O período de conversão leva 
três anos, que é o tempo de que se precisa para limpar o ter-
reno», ressalva. 


