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A ANP tem indicado expectativas de redução para esta 
campanha. Já tem dados concretos de qual será o volu-
me total colhido?   
Ainda não temos os dados concretos. Mas, dos dados que fo-
mos recolhendo, há uma redução de perto de 50% em rela-
ção ao ano passado.

A que é que atribui esta redução?
Há logo o factor de ser um ano de contra-safra. Em 2021, ti-
vemos um ano de grande produção – foi a maior de sempre. 
Naturalmente, iria haver uma redução este ano. Essa redução 
foi acentuada pelo número de flores, não só derivado a ser 
contra-safra, mas também ao clima. Não tivemos um Inver-
no com muito frio. Foi muito temperado, o que não favorece 
a floração. Mesmo no período das florações e vingamentos, 
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tivemos temperatura extremamente quente, com ventos – 
muito anormal para o que é o ideal para aquela fase. Logo aí 
reduziu o número de frutos. A seguir, tivemos duas situações 
a convergirem. Os golpes de calor, com as temperaturas mais 
elevadas de que há registos em muitas estações meteorológi-
cas – isto num momento crucial para o crescimento da pêra. 
Associado a isso, a falta de água no solo. Mesmo com rega. 
Excepto alguns solos de algumas zonas dentro da nossa re-
gião, que são fantásticas. Mas a grande maioria dos poma-
res de pêra Rocha não está nesses terrenos de primeiríssima. 
Portanto, em alguns declives ou em algumas zonas com mais 
falta de água, imediatamente dá-se a redução do tamanho 
dos frutos. Essa redução deve-se exactamente ao tal golpe 
de calor, de que a pereira não conseguiu recuperar. Ou seja, 
a fruta deixou de crescer. A região é deficitária em água. O 

Domingos dos Santos, presidente da Associação Nacional de Produtores de Pêra Rocha (ANP), fala sobre uma campanha
com fortes quebras na produção em Portugal, mas muita qualidade. Os grandes desafios da fileira,
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Oeste, hoje, não tem água suficiente para manter a produção 
que tem. E especialmente em anos como este. Os lençóis de 
profundidade estão a ficar com menos reservas. Não houve 
Inverno para encher uma grande parte das charcas. Todos os 
ribeiros secaram muito cedo. E toda a humidade que estava 
no solo desapareceu muito cedo. Normalmente, essa humi-
dade começa a entrar em fase crítica em meados de Junho, 
Julho. Este ano, em Abril, Maio já existia muito menos humi-
dade no solo, porque não houve pluviosidade. 

Em termos de políticas, o que pode ser feito nessa ver-
tente da água?
A água já é e vai ser cada vez mais um bem escasso e de me-
lhor gestão – desde o seu aproveitamento até à gestão dos 
recursos que existem. Quando se fala na agricultura que des-
perdiça água, ou que não é eficiente no uso de água, que 
70% dos agricultores não são eficientes, é verdade. Acredito 
nesse estudo. Mas 70% dos agricultores não representa 70% 
da área. Porque está-se a falar dos pequeninos agricultores. 
Se formos analisar o Censos, temos milhares e milhares de 
agricultores que não são profissionais. Fazem uma agricultu-
ra de subsistência, numa pequena parcela e, por vezes, como 
um complemento ao rendimento da família. Uma grande par-
te desses agricultores não tem métodos de eficiência no rega-
dio. É normal. Regam por alagamento, com uma mangueira... 
Claro que todos os agricultores que são profissionais, que em 
área são a esmagadora maioria – representam mais de 90% –, 
têm hoje métodos eficientes de gestão de água. Mas a parte 
urbana já não é eficiente nessa gestão. A água é captada, é 
bombeada, é tratada e depois chega às casas. E o que é que 
fazemos? Estragamos a água. Se calhar, só aproveitamos 10% 
como potável, para beber e para fazer a alimentação. Depois, 
a água vai ser bombeada, tratada e, na última fase do proces-
so, é lançada ao mar. Não estou a dizer que chega para rega, 
mas chegava para ser reaproveitada em muitas autarquias, 
em determinadas zonas mais próximas de centros urbanos. 
Isso é uma forma de gestão. Depois, temos de aproveitá-la 
quando chove. Em anos normais, debita-se milhões de metros 
cúbicos de água para o mar. Quando podia ser aproveitada 
em terra. Não vou dizer que são precisos mais Alquevas ou 
dimensões de Alqueva. É preciso pensarmos e reflectirmos o 
que é que se adapta melhor a cada região: se são barragens 
maiores, se é um conjunto de pequenas charcas... Temos de 
repensar tudo isto. No abastecimento urbano, demos um sal-
to em termos de qualidade da água e de quantidade. Hoje 
garantimos à esmagadora maioria da população dois anos de 
abastecimento. A agricultura também tem de dar este salto. 
Temos de ter reservas. E há várias soluções: mais barragens, 
aproveitamento de lençóis freáticos, reaproveitamento das 
águas residuais, dessalinização... É preciso dar este salto, de 
termos uma resiliência de pelo menos dois anos – duas cam-
panhas – de reservas de água, se queremos continuar a ter 
uma agricultura evoluída, moderna, com cariz exportador – a 
contrabalançar as importações do complexo agroalimentar 
de outras tipologias de alimentos que não temos condições 

para produzir ou em que nunca iremos ser auto-suficientes. 
Nos produtos em que temos condições para ser exportado-
res, não podemos perder isto, porque senão o país fica mais 
pobre. Por isso, a água já é e vai ser um factor decisivo na 
nossa competitividade e mesmo na garantia do nosso grau de 
autoaprovisionamento. 

Como será a qualidade nesta campanha? Já referiu os 
calibres mais reduzidos, mas e quanto ao Brix e à epi-
derme?   
Em termos de Brix e de epiderme, temos um ano fantástico. 
Como foi um ano mais seco, a epiderme não tem aquela pig-
mentação característica da pêra Rocha. Em anos mais húmi-
dos, a pigmentação é mais carregada. Este ano, a pele é mais 
branca, não tem tanta pigmentação. Em termos de Brix, é um 
ano fantástico. Porque, apesar de tudo, há mais concentração 
dos açúcares na própria fruta. Dou este exemplo: come-se 
uma pêra e fica-se com as mãos peganhentas de doce. O que 
já não é muito normal – mas este ano, em termos de qualida-
de, é fantástico. Agora, temos um calibre a menos. Ou seja, 
reduziu-se em todos os calibres. O que era 60/65 passou a 
ser 55/60, o que era 55/60 passou para 50/55... É preciso que 
os consumidores compreendam isso, é preciso que os super-
mercados também o compreendam e também comuniquem 
com os consumidores, a explicar que não é por termos uma 
pêra maior que ela é melhor. Neste caso, até pelo contrário. 
Temos andado numa tendência de aumentar o calibre à pêra 
Rocha. Se calhar, este ano até veio “dizer-nos” que a Rocha é 
uma pêra de calibres médios. Não é de grandes calibres, mas 
é muito doce e de qualidade superior. Temos um ano para 
os consumidores ficarem deliciados com a nossa pêra Rocha.   

O escaldão e os problemas fitossanitários também cau-
saram quebras de produção?  
O escaldão advém exactamente dos tais golpes de calor. Hou-
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ve pêras que foram queimadas e não têm valor comercial. 
Não se consegue contabilizar, mas poderá existir aí alguma 
quebra. Em relação a problemas fitossanitários, também hou-
ve. Tivemos algumas áreas afectadas com fungos. Apesar de 
ser um ano seco, foi um ano estranho: numa parte do mês 
de Julho, tínhamos manhãs muito húmidas, depois aquecia, 
até vir estes golpes de calor, e logo a seguir – foi uma coisa 
muito concentrada – voltámos a ter muitas humidades, que 
não chegavam para repôr a água no solo mas davam um cli-
ma óptimo para os fungos, que assim tinham as três coisas 
de que necessitam: alimento, temperaturas altas e humidade. 
Tivemos problemas, nomeadamente, de estenfiliose. Afectou 
alguns pomares. Mas a grande causa das quebras foi, na flo-
ração, menos frutos vingados, e depois frutos mais peque-
nos, derivado à temperatura. 

E quanto à incidência de fogo bacteriano?   
Como tivemos um ano muito quente... Houve situações, mas 
não com a pressão que se registou na campanha anterior. 
Também os produtores estão mais prevenidos, estão mais em 
cima do acontecimento. Aqui, no concelho mais a sul da re-
gião da pêra Rocha, a campanha de 2021-2022 foi dramática: 
perdemos dezenas de hectares de produção de pêra Rocha 
devido ao fogo bacteriano. Este ano, houve aí algumas situa-
ções pontuais, mas não teve a mesma pressão nem o mesmo 
impacto da campanha anterior.

Sendo ainda cedo, como está o mercado, com a pers-
pectiva de mais pêra na Europa este ano?  
Estarmos a fazer futurologia quanto a mercados é muito 
complicado. O ano passado, em que havia uma quebra de 
produção significativa de pêra na Europa, a pêra Rocha nun-
ca conseguiu chegar a valores de venda minimamente de-
centes. Aliás, mesmo todo o mercado da pêra, a nível global, 
esteve sempre com cotações muito baixas. No panorama da 
Europa, menos 50% de pêra Rocha – iremos ter menos cerca 
de 110.000 toneladas – não tem uma expressão tão grande 
como isso no mercado internacional de pêra. Portanto, vai 
ser sempre um ano complicado para os produtores, porque 
não vão conseguir compensar em preço o que se está a pas-
sar neste momento. Temos duas situações: o preço não cor-
responder à quebra de produção – não consegue nunca – e, 
ao mesmo tempo, o custo muito acentuado de factores de 
produção, energia e combustíveis. O ano passado já foi dra-
mático para algumas centrais. Aliás, o percurso da pêra Rocha 
tem vindo a ser complicado em termos de rentabilidade. Com 
este aumento dos custos, temo que seja mais um ponto nega-
tivo para a fileira. O que me entristece. Tentamos ao máximo 
fazer promoção, valorizar o produto, mas não conseguimos 
contrabalançar muito o que se passa a nível global. Por outro 
lado, no mercado interno – e este ano é chave –, precisamos 
que as cadeias da moderna distribuição tenham também al-
gum espírito patriótico e de colaboração para com os produ-
tores. Porque têm essa capacidade e podem ter essa força, 
assim estejam dispostos a fazê-lo. Porque se não o fizerem, se 

não tiverem essa abertura... E é simples: basta baixar o calibre 
no seu portefólio de linha de produto. Independentemente 
de depois haver a guerra de preços. Se conseguirem baixar 
um calibre – tinham um preço para o calibre 60/65; em vez de 
ser o 60/65, seria o 55/60 –, já estão a dar uma ajuda muito 
grande à fileira da pêra Rocha e ao país. Acho que isto tam-
bém é a missão. E acho que se pode fazer. O consumidor não 
se sente prejudicado. Se comunicarmos com o consumidor, 
ele está apto para isso. Porque uma coisa era termos frutos 
pequenos sem sabor, de má qualidade: aí estaríamos a enga-
nar os consumidores. Mas não, estamos a dizer a verdade: são 
frutos mais pequenos, mas de excelente qualidade. E a pes-
soa não tem dúvida de que fica satisfeita com a pêra que vai 
comprar. Portanto, se estamos num ano óptimo em termos 
de qualidade organoléptica, então vamos tentar dar um am-
paro aos produtores. A situação global não é favorável. Estes 
embargos económicos, tudo isto que acaba por ser política, 
vem influenciar a economia. E a pêra Rocha já sofreu muito 
em 2012, com o embargo da Federação Russa aos hortofrutí-
colas da União Europeia. Não de forma directa, porque não 
era o que estava a exportar verdadeiramente para a Rússia. 
Os países produtores de pêra, nomeadamente no centro da 
Europa, que vendiam para a Rússia dezenas de milhares de 
toneladas, de um momento para o outro deixaram de vender. 
E tiveram de vir vender nos mercados onde nós já estávamos 
a competir. Portanto, vai ser um ano duro, mais uma vez, mas 
estaremos cá no fim do ano para vermos como são os resul-
tados. Agora, temo é que comece a haver mais abandono da 
produção de pêra, com substituição por outras culturas mais 
atractivas – do ponto de vista económico e mesmo com me-
nos exigências fitossanitárias e de mão-de-obra. É um risco 
que a fileira corre.
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O ano passado, tinha indicado um aumento de custos a 
rondar os 30% face ao ano anterior. Como está a situa-
ção este ano?
A campanha de 2021/2022, para os produtores, terminou 
em fim de Agosto de 2021. O aumento dos custos começou 
a sentir-se de uma forma mais acentuada nos combustíveis e 
na energia em Outubro de 2021. Portanto, foi no desenrolar 
de toda a campanha nas centrais fruteiras que se verificou 
esse incremento de custos de 30%, até ao encerramento da 
campanha, em Junho, Julho de 2022. Este ano, a situação já é 
diferente, porque houve uma subida de custos não só na cen-
tral mas também em todo o processo produtivo. A campanha 
de produção de 2022/2023 começou em Outubro/Novembro 
de 2021, nomeadamente com as podas, e depois, de uma for-
ma mais vincada, a partir de Fevereiro de 2022, já aí também 
com um aumento de custos em tudo: adubos, produtos fitos-
sanitários, combustíveis, energia, mão-de-obra, equipamen-

tos, manutenção... Tudo isto subiu para o produtor. O mesmo 
tem vindo a acontecer nas centrais, porque elas tiveram um 
aumento em comparação com o ano anterior, mas não parou 
nesse momento, porque a inflação continua a disparar. Existe 
um aumento significativo nas duas fases do processo nesta 
campanha, que ainda não conseguimos contabilizar neste 
momento. Vai ser muito complicado os produtores estarem 
dois anos no vermelho. Mas se conseguirmos alavancar um 
pouco os produtores, é importante. Daí o apelo que fazemos 
para que os nossos clientes directos – não é o consumidor 
final – tenham essa sensibilidade, para nos ajudar.

A mão-de-obra continua a ser uma situação complica-
da?
Continua a ser complicado, em termos de quantidade e tam-
bém na qualidade. Temos vindo a sentir muito uma cultura 
do facilitismo e uma falta de sentido de responsabilidade. 
Aquele sentido de exigência que é necessário é cada vez mais 
baixo. Sentimos isso na qualidade da colheita. Estamos sem-
pre a dizer às pessoas para terem cuidado com a fruta, por-
que não pode ter lesões, porque vai ser armazenada... Está a 
ser um factor muito determinante na qualidade do produto 
e na rentabilidade. E isso é uma das causas que leva muitos 
agricultores a optar por outras culturas. Na nossa região, a 
produção de uva para vinho está a ter um crescimento mui-
to significativo, porque hoje consegue-se automatizar quase 
mais de 90% do processo da produção. As pessoas começam 
a olhar à rentabilidade, por um lado, e também à dificuldade 
na mão-de-obra. Podem até ser culturas, às vezes, com ren-
tabilidades idênticas, mas muito menos exigentes em mão-
-de-obra. Porque é sempre um problema: na quantidade, na 
qualidade e até na gestão da mão-de-obra. Há sempre uma 
componente humana muito grande na colheita. E isto está a 
ser bastante complexo.

Nos últimos anos, a fileira tem-se debatido com proble-
mas na conservação e no sabor da pêra, até pela proibi-
ção de algumas substâncias. O sector está a conseguir 
encontrar soluções?
De uma forma muito lenta, mas está. Estamos a conseguir 
ultrapassar isto, apesar de haver ainda algumas situações me-
nos positivas de chegarem aos consumidores pêras sem sa-
bor. Não é o caso deste ano. Mas o sector está a conseguir, 
com custos muito elevados. Custos directos, que é o custo 
dos equipamentos e da forma de o fazer. Custos indirectos, 
que é perder mercado e dar uma má imagem do produto ao 
consumidor. O ano passado foi o paradigma disso, de uma 

MENOS 45% DE PÊRA ROCHA        

Em 2022, a colheita de pêra Rocha dos associados da ANP 

na região Oeste teve início a 15 de Agosto – cerca de oito 

dias depois face a 2021 – e resultou num total de 119.185 t, 

o que significa uma redução de 97.000 t (-45%) em relação 

a 2021 e de 800 t (-1%) em comparação com 2020. A partir 

da estimativa de que os seus associados correspondem 

a 89% do total da produção nacional, a ANP considera 

que o volume de pêra Rocha colhida a nível nacional em 

2022 (entre associados e não associados) será de perto 

de 134.000 t. Prevê-se que, em 2022, a percentagem de 

pêra Rocha com calibre superior a 60 milímetros (mm) seja 

de 45%, o que representa uma diminuição de 18% face a 

2021 (em que ascendeu a 63%). Quanto ao calibre inferior 

a 55 mm, estima-se que perfaça 25%, um aumento em 

comparação com 2021 (13%).

Média anual de distribuição de calibres (%)

Calibres (mm) ‹50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 ›75

2021 3 10 24 31 21 9 2

2022* 7 18 30 26 13 5 1

Fonte: ANP

* Previsão
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campanha muito grande e com dificuldade na venda das 
pêras durante o ano, o que fez prolongar a campanha. 
Aliás, cruzou-se pêra da nova campanha e ainda da campa-
nha anterior. Não é positivo. As pêras já não têm a mesma 
qualidade, não têm o mesmo sabor. O consumidor leva a 
pêra para casa, mas se não tem sabor, se não corresponde 
às expectativas, tão próximo não volta a comprar. Felizmen-
te, temos esta campanha, que a fruta está naturalmente 
muito boa em termos de sabor, para apagar um pouco essa 
imagem. Mas tem-se vindo a dar o salto e tem-se vindo a 
conseguir melhorar. Foi uma situação menos positiva, a saí-
da, na União Europeia, do DPA, antioxidante que é utilizado 
noutras regiões do mundo para conservar a fruta. Muita da 
fruta que entra na União Europeia foi conservada com DPA. 
Ela entra, mas nós, europeus, fomos proibidos de usá-lo.

Já afirmou que vão fazendo alguma promoção. A ANP 
tem algum plano nesse sentido para esta campanha?
Temos vindo, todos os anos, a fazer algumas acções que 
mais se adaptam à nossa realidade. O ano passado deu-se 
um salto significativo, que foi a criação da imagem “Rocha 
do Oeste DOP”, uma marca colectiva com um caderno de 
especificações muito exigente, de forma a termos, entre 
as diversas centrais, um produto muito idêntico para o 
consumidor. Tentou-se criar um padrão ao longo do ano. 
Neste momento, estamos a avançar com uma candidatura 
a um programa do Leader, para reforçarmos a promoção 
também no mercado interno. Temos feito algumas acções. 

PRODUTO COM AÇÃO 
FÍSICA SOBRE UM LARGO 
ESPECTRO DE 
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Com a pandemia foi difícil tirar resultados dessas promoções, 
mas para este ano já temos programadas algumas iniciativas 
no mercado interno. Mesmo sem terem muita dimensão, é 
sempre um trabalho de formiguinha, com muitas pequenas 
acções junto do consumidor, com muitas nos eventos, ao es-
tarmos presentes, dando a conhecer a DOP pêra Rocha.

Indicou a água e a valorização do produto como facto-
res muitos importantes. Há algo mais que as entidades 
públicas possam fazer, no sentido de tentar ajudar o 
sector da pêra?
O sector da pêra e a agricultura no geral. Nos anos 90, fru-
to de orientações da União Europeia, tivemos a criação das 
organizações de produtores e, ao longo dos anos, o seu re-
forço, porque era fundamental juntar sinergias entre os pro-
dutores, para conseguirmos ser mais competitivos perante o 
mercado. Nos últimos anos, isso não tem vindo a acontecer. 
O valor de produção comercializada pelas organizações de 
produtores (VPC) vinha a crescer, mas, em determinada al-
tura, decresceu e estagnou. Estamos nos 20%, 22%, incluin-
do o tomate de indústria. Se falarmos nos frescos, não che-
ga a 20%, quando a média europeia ronda 50%. Portanto, 
da parte da política, há um desinvestir na organização da 
produção. A criação dos agrupamentos de produtores mul-
tiprodutos pode ter algum interesse em algumas regiões, 
mas, do ponto de vista económico, vai ter pouca expressão 
para o país e poucos resultados. É muito mais política do 

que propriamente economia. E quando se diz que as orga-
nizações de produtores já são muito grandes, digo que o 
somatório do VPC das organizações de produtores em Por-
tugal não chega a atingir o VPC de algumas organizações 
de produtores na Europa. Portanto, num mercado aberto, 
de concorrência directa, é expressivo ver a nossa pequenez 
mesmo enquanto organizações de produtores. Era funda-
mental reforçar esta vertente da organização, dar-nos mais 
pulmão com políticas. Isto não tem a ver só com dinheiro, 
também tem a ver com políticas. Por outro lado, no próprio 
PDR deveria adaptar-se os investimentos às necessidades 
das regiões e à tipologia dos investimentos. Para a pêra Ro-
cha, deveríamos ter um programa. Quando se verifica que 
há uma fileira que está a perder área porque a nova área 
instalada não supera a área que está a abandonar – por-
que são pomares obsoletos, antigos, que perderam a sua 
rentabilidade... –, deveria haver uma política de programas 
direccionados aos objectivos e desenhados de acordo com 
as necessidades dos produtores. Não é abrir-se um concurso 
de uma coisa que depois não é aplicável no terreno. Essas si-
tuações têm acontecido muitas vezes. Portanto, uma maior 
aposta e uma aposta e mais eficaz na instalação de novos 
pomares, mais competitivos, virados para as necessidades, 
mais sustentáveis do ponto de vista ambiental também – 
uma nova geração de pomares. Também fundamental é 
uma reestruturação do próprio Ministério da Agricultura, 
da Lei Orgânica, porque está neste momento uma confusão 
e uma carga burocrática em qualquer processo. Fala-se mui-
to em atrair jovens para a agricultura. Um jovem formado 
numa outra área não vai, garantidamente, investir na agri-
cultura quando começa a perceber o que é necessário para 
fazer qualquer coisa. Ou tem alguém na família com quem 
já trabalha e lhe cede uma parcela de terreno e o vai alavan-

Variação das exportações nos últimos três anos

2019/2020 2020/2021 2021/2022

Kg % Kg %

Marrocos 15.847.435 19,4 13.931.245 25,2 31.631.797 22,1

Brasil 18.308.671 22,4 8.477.378 15,3 22.079.081 15,4

Reino Unido 16.494.245 20,2 11.121.789 20,1 21.295.295 14,9

Alemanha 11.003.176 13,4 4.639.781 8,4 19.563.631 13,7

França 8.134.331 9,9 8.860.211 16,0 19.101.174 13,3

Espanha 2.815.703 3,4 3.619.399 6,6 12.702.293 8,9

Líbia 988.457 1,2 701.917 1,3 5.095.676 3,6

Itália 1.320.432 1,6 329.117 0,6 3.100.456 2,2

Irlanda 1.730.091 2,1 597.623 2,9 569.775 1,8

Canadá 1.609.475 2,0 381.444 2,5 2.113.799 1,5

Roménia 445.116 0,5 19.484 0,0 1.497.752 1,0

Polónia 2.672.453 3,3 88.610 0,2 747.504 0,5

Países com 
exportação 
inferior a 0,5%

443.355 0,5 465.000 0,8 734.879 1,2

TOTAL 81.812.939 – 55.232.996 – 143.233.114 –

Colheita (kg) 165.127.000 – 120.022.000 – 216.390.000 –

Exportação (%) 49,5 – 46,0 – 66,2 –

Média semanal 
(kg)*

1.740.701 –  1.315.071 – 2.702.512 –

Fonte: ANP

* Considerando, respectivamente, 47, 42 e 53 semanas

Países com exportação inferior a 0,5% na campanha 2021/2022

kg %

Albânia 385.385 0,3

Suíça 138.307 0,1

Áustria 129.360 0,1

Holanda 110.040 0,1

Uruguai 94.897 0,1

Cabo Verde 93.845 0,1

Angola 76.752 0,1

Mauritânia 60.664 0,0

Luxemburgo 50.136 0,0

Qatar 23.520 0,0

Arábia Saudita 12.320 0,0

Guiné 11.200 0,0

Bélgica 4.160 0,0

Outros destinos 544.293 0,4

Fonte: ANP
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car ou então não existem hoje condições para atrair jovens 
para a agricultura. Não vai haver uma renovação geracio-
nal, como tanto se apregoou e tanta falta faz. Porque as 
ferramentas financeiras não são objectivas, aplicáveis. Por 
outro lado, as exigências e a carga burocrática são tão gran-
des que qualquer pessoa desiste. O próprio Ministério não 
tem a estratégia adaptada à realidade das regiões: o que 
é necessário naquela região, o que é que se pode fazer e 
ter via verde para naquela região fazer aquilo. Por exemplo, 
dois promotores com duas parcelas coladas: se cada um for 
fazer o seu investimento, cada um tem de ir fazer todo o 
mesmo processo... Não deveria ser assim. O processo devia 
ser para aquela região, para aqueles produtores. Não estou 
a falar em ultrapassar regras. Temos de criar ferramentas 
para que isto não seja um entrave ao desenvolvimento e ao 
crescimento da economia. Porque acontece na agricultura e 
acontece noutras áreas. Verificamos agora, com uma guerra 
a 4.000 quilómetros de nós, o que nos assustou a falta de 
alimentos. É importante termos sempre aqui alguma produ-
ção. Se não tivermos algum grau de auto-abastecimento, as 
coisas podem não correr bem. E por isso é preciso políticas, 
orientações, estratégias. Não é só dinheiro. E não é só daqui 
a cinco anos, mas daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. No caso 

do Alqueva, o grande catalisador foi a água, mas não foi só 
água. Foi uma estratégia, que conseguiu mudar uma zona 
de produções muito baixas, extremamente pobre, em que 
havia um êxodo rural. De repente, é completamente ao con-
trário. E não só na actividade agrícola, mas também no turis-
mo. Se existir abandono, não há agroturismo, não há nada. 
Acontece o que tem acontecido onde existem zonas de 
abandono: incêndios. Na região Oeste, não há incêndios. Há 
um incêndio numa serra, num monte. Arde umas horas, mas 
vai quase autoextinguir-se, porque não existe continuidade, 
porque há agricultura no meio. É certo que o país tem de ter 
as suas preocupações ambientais e atender ao bem-estar de 
todos, mas deve traçar planos, estratégias. Não é andar ao 
sabor dos ambientalistas radicais, que de ambientalistas não 
têm nada – são pura e simplesmente desestabilizadores de 
um sistema. E o Ministério da Agricultura tem uma quota 
parte de responsabilidade muito grande, porque, ao fim e 
ao cabo, representa aqueles que estão todos os dias no ter-
reno. Todos os dias, a sua vida depende do que se faça nos 
gabinetes. A sua actividade depende diariamente do clima, 
dos mercados e ainda tem isto. E isso não pode ser. A polí-
tica não pode ser um factor de atropelo, não pode ser um 
empecilho, deve sim ser um facilitador. 


