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Nos últimos 20 anos, as precursoras da TEF e depois a própria organização de produtores têm vindo a fomentar a produção 
de hortoindustriais, com destaque para o tomate, tendo feito também uma forte aposta na diversificação de culturas. 

Outro dos objectivos tem sido a introdução do modo de produção biológico,
mas este tem-se mantido em volumes muito reduzidos.

Carlos Afonso

APOSTA NA DIVERSIFICAÇÃO
E NO BIOLÓGICO

A TEF – Organização de Produtores de Horticultura Susten-
tável foi criada em 2018 pela fusão de duas organizações de 
produtores (OP), a Tomaterra e a Frutomaior. Opera no dis-
trito de Santarém e conta actualmente com 49 associados, 
cuja zona de cultivo se concentra nos concelhos de Rio Maior, 
Cartaxo e Santarém, tendo recentemente também vindo a 
expandir-se para o concelho da Golegã. 
Em termos de área e de volume, o tomate de indústria é a 
principal cultura, mas a TEF produz também outras hortoin-
dustriais: pimento, brócolo, curgete, beringela e, desde mais 
recentemente, abóbora Butternut e couve-coração. O pi-
mento e o brócolo são, depois do tomate, as duas com mais 
superfície nesta OP. Além de trabalharem com as indústrias 
nacionais de tomate, nas outras hortoindustriais trabalham 
essencialmente com a Bonduelle e com a Monliz. 
A Tomaterra e a Frutomaior eram «vizinhas» e os seus pro-

dutores também o eram, pelo que «acabou por se fazer o 
caminho lógico», e, volvidos quatro anos, o balanço desta 
fusão é «muito positivo», diz Hugo Pereira, director técnico 
da TEF – que na altura trabalhava para as duas entidades. 
«Mesmo que não fossemos vizinhos, temos tudo a ganhar 
com a concentração de OP, porque ganhamos força negocial 
e economias de escala. Não faz sentido nenhum haver três 
ou quatro agricultores numa OP, mais três ou quatro noutra. 
As OP devem ter dimensão. Portanto, tudo o que seja fusões 
entre OP, para criar economias de escala e poder negocial, é 
bem-vindo.»

Biológico com pouca expressão
A área total de produção na TEF ronda os 1.000, 1.100 hecta-
res (ha), dos quais cerca de 750 ha são de tomate. Já chega-
ram a fazer à volta de 1.100 ha de tomate, mas a superfície 
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tem vindo a descer, o que foi contrabalançado com a subida 
de área nas outras hortoindustriais, em especial no pimento 
e no brócolo. 
Na actual campanha de tomate, um pouco mais de 700 ha vão 
ser produzidos em modo convencional e em torno de 30 ha 
serão em modo biológico. Nesta e noutras culturas, «o bioló-
gico, infelizmente, ainda representa uma percentagem muito 
pequena», sublinha Hugo Pereira. 
Apesar de terem começado em 2000 a realizar ensaios de 
tomate em modo biológico e de terem vindo a «batalhar» 
para que essa vertente crescesse, inclusive nas outras cultu-
ras, «não tem sido um caminho fácil». «Ainda representa uma 
fatia pequenina nas nossas vendas. Tem sido muito intermi-
tente. Num ano há mais área, no ano a seguir baixa. Não é 
um modo de produção que estejamos a conseguir dinamizar, 
contrariamente ao que devia ser. A indústria manda muito no 
modo de produção biológico, porque não vale a pena que-
rermos produzir se depois a indústria não nos valorizar esse 
produto. No caso do tomate, temos tido anos em que todas 
as indústrias nos vêm perguntar se fazemos biológico, mas 
depois há dois ou três anos em que nem querem ouvir falar 
nisso. Funciona muito também com os clientes deles: se têm 
procura, vêm ter connosco para produzir; quando não têm 
procura, nem nos falam em tomate biológico. Nas outras hor-
toindustriais, ainda não conseguimos, nem com a Bonduelle 
nem com a Monliz, que tenham grande interesse em valorizar 
o modo de produção biológico», afirma o director técnico da 
TEF. 
A OP fez alguma produção de couve-coração e abóbora But-
ternut em biológico para o mercado de fresco, mas também 
aí se regista «intermitência», segundo Hugo Pereira. «A últi-
ma parcela de couves biológicas que plantámos acabou por 
ser escoada para o mercado convencional, porque o cliente 
não tinha saída para biológico. Tudo indica que o biológico 
vai ter que subir, mas depois na prática não é bem assim. Não 
sei porquê. Estamos, pouco a pouco, a entrar no mercado dos 
frescos. Embora os nossos produtores estejam mais direccio-
nados para trabalhar com a hortoindústria, mas no caso do 
biológico não tem sido fácil escoar através das indústrias.» 

Preços contratados já estão «obsoletos»
Embora reconheça a «grande evolução» dos produtores de 
tomate e da cultura nas últimas décadas e que a produtivida-
de média tem vindo a subir nas últimas campanhas em Portu-
gal, o director técnico da TEF considera que «não se pode dar 
isso como um dado adquirido, porque o clima está cada vez 
mais adverso e nunca se sabe quando é que vem um ano em 
que tudo isso pode ir por aí abaixo». Em paralelo, «também 
os custos de produção têm subido de forma drástica». «Há 
20 anos, um agricultor que tirasse 50 toneladas por hectare 
conseguia ganhar dinheiro na cultura. Hoje, para pagarmos 
os custos de produção, se calhar precisamos, em certas zonas, 
de 90 toneladas. Só acima de 90 toneladas é que começamos 
a ganhar dinheiro.» 
Hugo Pereira realça que 2022 está a ser «completamente 

excepcional» em termos de incremento de custos e a gerar 
apreensão quanto ao valor que foi contrado com as indús-
trias. «No tomate, conseguimos negociar em Janeiro um 
aumento histórico, em termos percentuais. Foi o maior au-
mento percentual quando fechámos os contratos e hoje, de 
repente, esses preços estão obsoletos. Se não houver ainda 
um esforço por parte da indústria de pôr mais qualquer coisa 
em cima daquele preço, os agricultores vão terminar este ano 
seguramente a perder dinheiro. Ainda temos essa expectati-
va de que possa haver uma melhoria de condições de preço 
até chegarmos à campanha. Senão, vai ser um ano desastroso 
porque, de facto, os custos de produção subiram muito.» 
No contexto do incremento de área verificado nas outras 
hortoindustriais além do tomate, o director técnico da TEF 
defende que os avanços na mecanização, nomeadamente no 
pimento e no brócolo, poderão alavancar esse crescimento, 
porque «cada vez mais, para os agricultores, é um pandemó-
nio encontrar trabalhadores». «A mão-de-obra é um dos prin-
cipais entraves para os produtores. É difícil encontrar mão-de-
-obra e a que há, infelizmente, não é da melhor qualidade. 
Portanto, é um problema para qualquer cultura que dependa 
muito de mão-de-obra, designadamente na colheita. O pi-
mento era todo de colheita manual. Com a introdução das 
colhedoras, estima-se que a cultura possa crescer. É claro que 
depois precisamos que a indústria acompanhe e que aumen-
te a procura do produto.» 
A nível fitossanitário, Hugo Pereira não assinala nenhuma 
ameaça em particular. Recorda as várias ameaças que foram 
surgindo no cultivo de tomate ao longo dos anos e que, em-
bora os problemas vão aparecendo, também vão surgindo 
soluções e «os agricultores vão-se adaptando a elas». «Temos 
que conviver com isso. Não me parece que vamos ter que 
deixar de fazer a cultura a, b ou c porque há este ou outro 
problema fitossanitário. Agora, existem opções que os agri-
cultores têm que tomar, designadamente um conjunto de 
práticas culturais, fazer rotações, fazer uma agricultura mais 
preventiva – tentar ter práticas que previnam o aparecimento 
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desses problemas. É também o papel das OP intervir a esse 
nível, com os seus corpos técnicos, alertando os agricultores 
sobre práticas que devem ser seguidas, para não ficarem tão 
dependentes do controlo químico. Ou seja, que o controlo 
químico seja uma última ferramenta e não a única, como era 
há 40 ou 50 anos.» Neste âmbito, existe o problema do desa-
parecimento de muitas substâncias activas, «mas, por outro 
lado, também vão aparecendo soluções novas e interessan-
tes, e temos que olhar isso com algum optimismo; não será 
por aí que deixaremos de produzir». 

Caderno de encargos
De todos os factores de produção, «o mais preocupante» é a 
água, na opinião do director técnico da TEF. Embora ainda se 
consiga ir regando, nos campos onde operam – essencialmen-
te, o de Valada e na zona de Rio Maior – falta organização e 
deveria haver intervenção do Estado no sentido de «organi-
zar a rega, os caminhos e a estrutura dos terrenos», declara. 
A este propósito, menciona o projecto Tejo, «de que se fala já 
há anos mas que não vejo avançar; acho que era indispensá-
vel, porque se vierem anos cada vez mais secos, mais tarde ou 
mais cedo vamos ter um problema instalado: a falta de água 
para regar». 
Para Hugo Pereira, «ainda muito se podia fazer, a nível do 
Estado, para ajudar a que a agricultura fosse mais forte». «A 
agricultura foi um bocadinho abandonada pelos decisores 
políticos. Talvez esta guerra, com todos os males, tenha a van-
tagem de os alertar de que precisamos de produzir. E não faz 
sentido termos hectares e hectares de terra com capacidade 
produtiva ao abandono e depois termos que importar tudo. 
Se for aos hipermercados e verificar a origem dos produtos 
agrícolas, uma grande maioria é importada. Portanto, quero 
acreditar nas OP, nos agricultores, mas também quero acredi-
tar que o Estado, mais dia menos dia, começa a olhar para a 
agricultura de outra maneira. Tenho essa fé.» 
O director técnico da TEF elenca várias vertentes em que o 

Estado devia agir, com medidas que seriam «im-
portantíssimas» e «fariam diferença». Uma delas 
seria trabalhar na organização territorial, nos 
projectos de emparcelamento, nos projectos de 
rega: «A zona do campo de Valada está comple-
tamente abandonada. Por exemplo, o campo de 
Vila Franca já fez um trabalho muito interessan-
te e tem uma associação de regantes e está tudo 
organizado – o campo e os caminhos». 
Além disso, «temos que começar a olhar para a 
produção», comenta Hugo Pereira. «Sou comple-
tamente contra o regime de ajudas que existe, 
em que um agricultor pode receber ajudas sem 
produzir um quilo seja do que for, em que basta 
ter o terreno em condições produtivas, passar lá 
com a grade uma vez por ano e assim recebe tan-
ta ajuda como o agricultor vizinho que produz. 
Isso é injusto. Devia haver algum proteccionismo 
de quem produz. E se alguma ajuda devia haver 

para os agricultores era à produção e não simplesmente para 
ter áreas em pousio.» 
Outra vertente é a da energia, que está «caríssima»: «Devía-
mos ir mais longe no caso dos combustíveis e da electricidade, 
para privilegiar a agricultura». Uma última vertente é a dos 
apoios ao investimento dos projectos, em que «cada vez mais 
nos deparamos com uma burocracia do outro mundo» e em 
que o processo «não é célere», o que «afasta um bocadinho o 
agricultor das ajudas, que seriam importantíssimas para ren-
tabilizar a sua actividade». 
A inclusão de novas culturas está em estudo, com a possibi-
lidade de virem a apostar na couve-flor e nos frutos secos. 
«Isso é um dos papéis da OP e é um trabalho que estamos 
a fazer, para não ficarmos dependentes só de duas ou três 
culturas. É diversificar o máximo que pudermos», destaca o 
director técnico da TEF. 
Num contexto generalizado de envelhecimento dos agriculto-
res em Portugal, a OP tem registado «uma renovação muito 
interessante», com os filhos a darem continuidade à activi-
dade agrícola. «Já é a quarta geração a produzir tomate: há 
quatro gerações que temos gente da mesma família a produ-
zir tomate. E estão a aparecer agricultores novos que, como é 
lógico e normal, têm outra abertura para soluções novas, que 
os pais não tinham, muito menos os avós. Portanto, aí estou 
optimista.» 
Hugo Pereira, que acredita que a TEF está «a fazer um tra-
balho interessante» e que pode obter bons resultados, frisa 
que «não é fácil alguém que não tem já agricultores na famí-
lia, que não tem um background familiar que o apoie, entrar 
neste tipo de culturas com sucesso, porque são de elevado 
investimento, designadamente em maquinaria». Assim, é ne-
cessário «tentar estimular os jovens para continuar» e, «claro, 
têm que ganhar dinheiro, porque a agricultura não pode ser, 
como dizia um agricultor já antigo, a arte de empobrecer ale-
gremente; temos de ganhar dinheiro, senão ninguém quer vir 
para a agricultura». 


