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EM DEFESA DO SETOR AGRÍCOLA
No passado dia 18 de maio de 2022, a 
Associação Interprofissional de Horti-
cultura do Oeste (AIHO) organizou, em 
conjunto com a Louricoop – Cooperativa 
de Apoio e Serviços do Concelho da Lou-
rinhã, CRL., Adega Cooperativa da Lou-
rinhã (ACL), Coopeniche – Cooperativa 
Agrícola de Peniche, CRL. uma “Marcha 
lenta em defesa do setor agrícola”. Esta 
marcha partiu da Lourinhã, com cerca de 
uma centena de agricultores, com desti-
no à Direção Geral de Agricultura e Pes-
cas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), 
tendo como principais objetivos a sensi-
bilização da opinião pública para a real 
situação do setor e fortalecer os repre-
sentantes para as negociações de apoios 
e soluções para os agentes agrícolas. 
Esta “Marcha lenta” surge no seguimen-
to de muitas reuniões com agricultores, 
onde foram debatidas ações para a de-
fesa do setor, que já há cerca de 10 anos 
vem perdendo margem. Neste momen-
to, e face a esta escalada na subida dos 
fatores de produção, era de esperar que 
o preço dos produtos hortícolas acom-
panhasse esta tendência de subida, o 
que não se verifica. 
No mesmo dia da “Marcha lenta”, as as-
sociações envolvidas reuniram com o se-
cretário de Estado da Agricultura, Eng.º 
Rui Martinho, a quem entregámos um 
documento com medidas concretas de 
apoio ao setor. Nessa reunião, alertámos 
a tutela para a importância da região 
Oeste na horticultura nacional, bem 

como a sua especificidade e particulari-
dade perante a restante agricultura do 
nosso país. 
Reforçámos também que o setor precisa 
de uma estratégia a curto e a médio-lon-
go prazo – isto é, medidas de tesouraria 
imediatas, adiantamentos e linhas de 
crédito não são soluções para o setor, 
mas sim o adiar de um problema. Defini-
mos as nossas medidas em vários eixos: 
medidas de apoio com custos energéti-
cos – como, por exemplo, a eletricidade 
verde –; medidas de apoio para combus-
tíveis com isenção de ISP e prorrogação 
da entrada em vigor do imposto relativo 
ao carbono; para os fatores de produ-
ção, um apoio direto à aquisição de fa-
tores de produção e materiais de emba-
lamento, à semelhança de outros países; 
delineamento de uma estratégia para 
o regadio que previna acontecimentos 
como a seca registada em 2022; e tam-
bém um pedido de ação naquilo que são 
os preços pagos ao produtor. 
Relativamente aos preços pagos ao pro-
dutor, acreditamos que é de enorme im-
portância que existam contas de cultura 
representativas atualizadas anualmente. 
O facto de estas estarem desatualizadas 
resulta na falta de informação válida que 
suporte o preço justo pago ao produtor. 
Não quer isto dizer que depois, no fu-
turo, os preços tenham de se balizar pe-
los mínimos, mas sim que não se possa 
vender abaixo de determinado valor. Pe-
rante tal informação, a tutela informou 

que o observatório de preços anunciado 
pela senhora ministra da Agricultura es-
tará em funcionamento em meados de 
junho, para começar a reunir dados para 
a Plataforma de Acompanhamento das 
Relações na Cadeia Agroalimentar (PAR-
CA) e avançar com uma efetiva regula-
ção dos preços dos produtos agrícolas. 
Neste sentido, estamos parcialmente sa-
tisfeitos com o resultado destes aconte-
cimentos, uma vez que houve abertura 
do Ministério da Agricultura para nos 
receber. No entanto, as medidas concre-
tas para o momento não são suficientes. 
Tencionamos manter as negociações 
com a tutela, no sentido de serem en-
contradas mais soluções para enfrentar 
a crise no setor. 
O setor está descapitalizado com tantas 
dificuldades nos últimos anos, mas en-
contra-se unido para encontrar soluções 
para a sua sobrevivência! 
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