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O foco da Torriba tem sido a fidelização dos clientes, o que tem permitido aumentar os volumes contratados, 
mas também a valorização do produto, que a subida dos custos tem ameaçado.

Aida Borges

TOMATE CONTINUA A LIDERAR 
PRODUÇÃO DA TORRIBA

Fundada em 1997, a Torriba – Organização de Produtores 
de Hortofrutícolas representa 150 produtores com uma área 
de produção de cerca de 6.000 hectares (ha), situada essen-
cialmente na região do Ribatejo. Está presente em diferentes 
mercados e associada a «conceituados» parceiros na «cons-
tante perseguição da qualidade e máximo rigor». 
No que concerne ao sector hortoindustrial, «a cultura princi-
pal, e que representa 45 a 50% da nossa actividade, é o toma-
te de indústria. Temos cerca de 2.000 ha de área contratada e 
costumamos produzir à volta de 200.000 toneladas. Este ano, 
calculamos que chegue aos mesmos valores», afirma Rodrigo 
Vinagre, director da empresa. «Outras culturas com algum pe-
so neste sector são a batata, com cerca de 900 ha (780 ha de 
batata de indústria e 120 ha para fresco), a ervilha (1.200 ha, 
tudo para a indústria de congelação), o pimento (150 ha, 
tudo para a indústria de congelação) e o brócolo (220 ha, 
tudo para a indústria de congelação).» 
Na actual campanha, os problemas fitossanitários ainda não 
deram “dores de cabeça”. «Há sempre míldios e outras ques-
tões dentro do normal, mas até ao momento não tivemos 
nada que prejudicasse a produção. Os nossos maiores pro-
blemas foram mesmo a nível climatológico, devido ao tempo 
muito seco no início das instalações e, depois, às chuvas con-
centradas, entre meados de Março e Abril, que provocaram 

algumas perdas de produtividade, principalmente na ervilha 
e na batata precoce. As geadas também foram um proble-
ma». 

Aposta na eficiência
Na Torriba, aposta-se forte no recurso à tecnologia, nomea-
damente para fazer o controlo das pragas, como assinala Ro-
drigo Vinagre. «Usamos a agricultura de precisão em várias 
vertentes. Utilizamos programas que nos dão as possibilida-
des do aparecimento de focos de doenças, principalmente 
para os míldios, e tentamos fazer tratamentos preventiva-
mente. Temos armadilhas que nos dão indicação do apareci-
mento de alguma pragas, porque o nível económico de ata-
que é superior.» 
Para uma melhor gestão dos recursos hídricos, «temos sondas 
de solo que, associadas às estações meteorológicas, nos per-
mitem saber as dotações de rega necessárias para as várias 
culturas», menciona o director da Torriba. «Há umas que são 
regadas por aspersão e outras por gota-a-gota; conseguimos 
dar esse aconselhamento. São ferramentas que já usamos há 
vários anos, mas temos vindo a aperfeiçoá-las e a torná-las 
mais abrangentes a toda a produção». 
Na sua perspectiva, «temos que recorrer a estas ferramen-
tas». «Só desta forma se consegue optimizar os recursos e ti-
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rar maior rentabilidade das culturas, porque os custos de pro-
dução estão altíssimos, nomeadamente os energéticos, que 
dispararam. Não é no poupar que está o ganho, mas sim em 
sermos eficientes, para tentarmos tirar o melhor resultado e 
ter o maior rendimento das culturas.» 
Os fenómenos naturais têm causado alguns constrangimen-
tos. «Ontem, tivemos um dia muito seco e ventoso, que dani-
ficou algumas plantas. Há um mês, houve três dias seguidos 
de muito vento, que veio acompanhado de areias que preju-
dicaram as culturas instaladas do tomate, algumas batatas e 
parte de feijão verde, cortando-as», enuncia Rodrigo Vinagre. 
«Produzimos maioritariamente em modo de produção inte-
grada, embora tenhamos um ou outro produtor que, em cer-
tas culturas, conseguem fazer em biológico», explica. «É um 
processo muito interessante, mas que não é rentável. E temos 
que ter rentabilidade, não só financeira, mas social também. 
Porque não há mão-de-obra suficiente para fazer face a cul-
turas hortoindustriais em extensivo, nem as produtividades, 
neste momento, são suficientes para dar resposta à procura 
dos nossos clientes.» 
A empresa exporta a sua produção «maioritariamente para o 
mercado ibérico», refere o director da Torriba. «Muitas vezes, 
o produto é transformado em fábricas portuguesas e depois 
segue para todo o mercado ibérico. Outras vezes, é transfor-
mado em Espanha e vem para o mercado nacional.» 

Garantir a fidelização
A organização de produtores tem em conta os critérios mais 
valorizados pelos clientes para cada cultura, como «a cor e o 
grau oBrix no tomate, o preço específico e a cor na batata, 
o grau tenderométrico nas ervilhas, a cor e a resistência das 
paredes nos pimentos, etc.». «Não obstante isto, o que mais 
nos importa é a relação que conseguimos ter com os nossos 
clientes no que toca à fidelização, de parte a parte, que ga-
rante que os contratos são cumpridos nos volumes dentro dos 
parâmetros normais, salvo surjam intempéries que nos ultra-
passem», declara. 
Neste contexto, «fazemos entrega do produto on time, des-
carregamos diariamente as quantidades de produto que os 
clientes nos exigem, temos programas bem definidos sema-
nalmente». Segundo Rodrigo Vinagre, «isto é muito impor-
tante, porque estamos a falar de fábricas que trabalham 24 
horas por dia e que têm de tirar a rentabilidade máxima de 
todos os equipamentos e recursos que utilizam na transfor-
mação da nossa matéria-prima. Esta fidelização tem sido 
muito importante e o reflexo disso é o aumento que temos 
conseguido em termos de volumes e, sempre que o mercado 
permite, em termos de valorização de produtos». 
Além do compromisso com o cliente, na organização de pro-
dutores procura-se defender ao máximo os interesses dos 
sócios. «A cultura tem que ser minimamente interessante e 
rentável para o produtor», realça o director da Torriba. «Es-
tes últimos três anos temos vivido situações inéditas. Havia 
sempre uma estabilização entre o que era contratado face 
aos custos de produção, sem grandes variações. Após a pan-

demia, temos um cenário completamente diferente. Em De-
zembro e Janeiro fizemos contratos com valorizações face aos 
aumentos de preços que já tinham sido verificados em 2021 e 
valorizámos o produto. Mas chegamos a Fevereiro e os valo-
res disparam novamente e essa valorização contratual já não 
faz face aos custos de produção. Vamos cumprir os contratos, 
mas temos pedido apoio aos nossos clientes, que têm sido 
sensíveis a esta situação. Mas isto é uma bola de neve: para 
que nos dêem algum apoio, também têm que subir os pre-
ços deles. E eles também têm contratos, não é do “pé para a 
mão” que conseguem fazê-lo. Estamos a trabalhar para apre-
sentar contas de cultura quinzenalmente, com a actualização 
dos valores, e isso tem credibilizado muito a nossa forma de 
trabalhar. No fim de Setembro, vamos começar a preparar a 
campanha de 2023 e vamos procurar conjugar ao máximo as 
intenções dos clientes e as dos nossos sócios.» 
O número de produtores tem-se mantido ao longo dos últi-
mos anos e ainda não se pondera a conversão de culturas. «A 
procura que tivemos foi satisfeita com a oferta que tivemos 
dos nossos produtores. Não houve necessidade de repensar-
mos as coisas. De um modo geral, temos as coisas equilibra-
das. No próximo ano pode vir a ser diferente, mas ainda é 
muito precoce falar disso», conclui Rodrigo Vinagre. 


