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Quando começou a colheita da Maçã de Alcobaça e 
qual é a data prevista para o seu fim?
Na maçã das variedades do grupo Gala, começou por volta 
de 10 de Agosto e a maioria das colheitas destas variedades 
terminou por volta de 10 de Setembro. Nesse dia, começaram 
as colheitas da maçã Reineta, já a terceira variedade mais re-
presentativa, e estão a terminar. Segue-se a colheita de varie-
dades do grupo Red Delicious, já pouco representativas. Ini-
cia-se na próxima semana a colheita das variedades do grupo 
Fuji, segunda variedade mais representativa e, sem dúvida, a 
variedade rainha em termos de sabor, crocância e suculência. 
Durará cerca de um mês, dadas as colheitas faseadas. Ainda 
a meio de Outubro e até início de Novembro, por último, co-
lhem-se as variedades do grupo Granny Smith, a quarta varie-
dade mais representativa. 

Quais são as perspectivas para a campanha em termos 
de volume? 
O profissionalismo dos fruticultores, dos técnicos e das orga-
nizações obriga, desde cedo, imediatamente após a transfor-
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mação da flor em fruto, a regularizar a produção por cada 
árvore – ou seja, a deixar apenas um número de frutos por 
árvore pré-definido para um normal e bom desenvolvimento 
e uma boa formação de açúcares e outros constituintes natu-
rais. Daí poder-se dizer que a produção iria ser normal, uma 
vez que o número de frutos a produzir iria ser semelhante 
ao ano passado. Além do Inverno pouco chuvoso e das limi-
tações das nascentes e de armazenamento de água, aconte-
ceu uma Primavera e um Verão muito quentes e muito secos. 
Apesar dos esforços múltiplos de racionalização das regas, o 
crescimento dos frutos foi afectado e reduziu o tamanho – e, 
logo, a produção em quilos, em cerca de 25 a 30%, conforme 
as variedades, agora que se começam a terminar colheitas e 
a apurar produções reais. Pelo meio, tivemos ainda, desde 
cedo, dias com golpes de calor impróprios para esta fruticul-
tura e estas espécies, acima dos 40 graus, o que destruiu a 
maçã, cozendo e queimando parte das mais expostas. 

E ao nível da qualidade?
Dadas as condições de crescimento dos frutos em ambiente 

CLIMA, SECA E PRAGAS DITAM
REDUÇÃO NA MAÇÃ DE ALCOBAÇA
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seco – de crescimento mais lento, com estados intermitentes 
de stress hídrico e de rega deficitária –, não sendo bom para 
o crescimento dos frutos, nem para a rentabilidade dos po-
mares, foi muito bom para a qualidade, no que diz respeito 
aos açúcares, aos ácidos orgânicos e aos restantes compos-
tos naturais. Temos cada maçã mais pequena cerca de 20%, 
mas mais concentrada próximo desses valores. Uma maçã de 
tamanho médio tem o mesmo valor para o consumidor e a 
mesma riqueza nutricional e funcional de uma maçã grande 
produzida noutras geografias. Quanto à cor, a Maçã de Alco-
baça, resultado do clima noturno, do saber fazer dos produ-
tores e da renovação varietal em curso, apresenta os níveis de 
coloração normais das variedades e típicos da região, que as 
notabilizaram. 

Qual é a situação do mercado? 
A Maçã de Alcobaca é um projecto de marca colectiva que 
foi pensado para o mercado português, quando aos consu-
midores estava a ser proporcionada, e por vezes impingida, 
a opção por maçãs estrangeiras, produzidas em geografias 
de maior riqueza hídrica, mas com menos sabor. Daí a prio-
ridade de a Maçã de Alcobaça continuar a ser um produto 
para os consumidores nacionais que melhor sabem escolher 
qualidade e sabor numa maçã. E vão ter uma resposta única 
e sensacional nessa matéria. Estamos preocupados com um 
pequeno acréscimo de produção na Europa, principalmente 
nos países de leste, mas tratam-se de maçãs de que os consu-
midores portugueses não gostam – não têm sabor, nem têm 
sol – e que só consomem quando são enganados. E, normal-
mente, só compram uma vez. Problema é quando é vendida 
com adulteração de origem, como fazem algumas empresas 
importadoras, para mesmo assim tentarem repetir a venda. 
Por isso, este ano alertamos especialmente os consumidores 
portugueses para optarem por sistemas de produção garan-
tidos e com certificações de origem e de qualidade, como é 
o caso da Maçã de Alcobaça. Preocupa-nos mais o acréscimo 
de custos de produção, que se cifrou em cerca de 35% acima 
da campanha anterior. Em cima de uma quebra de produção, 
gera um aumento de custos assustador e inviável. E será im-
possível o consumidor pagar estes dois acréscimos fatais para 
a sobrevivência e sustentabilidade da actividade. Porém, será 
fundamental e moral que os preços corrijam, no mínimo, o 
aumento directo dos custos na ordem dos 35%. Caso contrá-
rio, fica um cenário assustador para qualquer produtor ou di-
rigente associativo. 

Há problemas fitossanitários a destacar nesta campa-
nha?
Dado tratar-se de um ano mais seco, houve menos pressão de 
doenças das plantas e dos frutos. Mas por se tratar de um ano 
mais quente, houve mais pressão de pragas. Aqui sim, ainda 
houve danos e perdas, dados os meios de luta contra estas 
pragas, predominantemente naturais, terem mais dificuldade 
de serem eficazes – concretamente, os métodos de confusão 
sexual de insectos e de captura de insectos. Por outro lado, a 

seca e o excesso de temperatura foram fatais para algumas 
populações e famílias de insectos auxiliares e amigos – uns 
porque morreram e outros porque não se multiplicaram ao 
longo do ciclo vegetativo das plantas como é normal, para 
desencadearem as suas actividades predatórias e outros as 
suas actividades parasitadoras. 

Que impactos tiveram na campanha as condições cli-
máticas e a situação de seca e escassez de água para 
rega?
Para além do impacto positivo da seca para os consumidores, 
que vão adquirir maçãs muito melhores que o normal, esta re-
duziu o crescimento e, como tal, o calibre. Como consequên-
cia, é responsável por uma quebra de produção da ordem dos 
20% face a um ano normal. Acresce a esta quebra de produ-
ção cerca de 5 a 10% de frutos queimados ou destruídos por 
golpe de sol e golpes de calor extremo. E ainda cerca de 5 a 
10% de perdas por danos de pragas. Inclusive, este ano veri-
fica-se uma perda de frutos picados por aves, algo invulgar, 
mas característico da seca e da necessidade de as aves do po-
mar sobreviverem, também derivado do acréscimo significa-
tivo dos níveis de açúcar dos frutos – os pássaros têm enorme 
capacidade de detectar à distância esses frutos mais doces. 

E que impactos tiveram ou podem ter os aumentos nos 
custos?
Esse é um problema mesmo assustador e de consequências 
e dimensões extremamente marcantes no futuro. Com este 
aumento de custos, este era o pior ano para somar os proble-
mas de uma quebra de produção. Já não será fácil corrigir os 
preços ao aumento dos custos de 35%, como ainda equilibrar 
financeiramente uma operação onde esses custos unitários 
crescem mais de 50%, em resultado da redução do número 
de quilos. 

A WAPA refere que poderá haver produtores a deixar 
fruta por colher, devido aos custos de colheita e de con-
servação, às dificuldades com mão-de-obra e à pers-
pectiva de receitas inferiores aos custos de produção/
colheita. 
Não esperamos que produtores de Maçã de Alcobaça deixem 
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de colher, por terem uma quebra já assinalável. Mas que não 
vão ter receita para superar todos os custos, isso é uma reali-
dade, que vai atravessar muitas famílias e empresas. 

Quanto à área de pomares da IGP Maçã de Alcobaça, 
a tendência é de redução, de estabilização ou de au-
mento?
A tendência era de manutenção da área, porque as terras fér-
teis e com capacidade e infraestruturas produtivas na área 
geográfica protegida são limitadas, e as terras sem água ou 
de fertilidade média não proporcionam os níveis de produtivi-
dade necessários à sobrevivência do sector. E para se esperar 
manutenção da área, é contar com um nível de investimento 
optimista, uma vez que obriga à renovação anual de 10% da 
área existente – por envelhecimento precoce dos pomares e 
por necessidade de instalação de novas variedades e novos 
pomares. Não será fácil, dados os investimentos extremamen-
te elevados hoje necessários para instalar um novo hectare de 
pomar: acima de 60.000 euros, quando se pensa infraestru-
turar contra o máximo de adversidades – seca, sol, granizo, 
ventos, entre outros –, para além dos investimentos em con-
dições laborais e investimentos em equipamentos agrícolas. 

A APMA criou um clube técnico e um fórum, que per-
mitem partilhar conhecimentos. Pode explicar melhor 
quais os objectivos?
Aproximando-se o modelo comercial, o modelo organizacio-
nal e o modelo promocional da Maçã de Alcobaça a uma for-
ma de vida de Clube – cada vez com mais regras auto-impos-
tas para marcarmos a diferença e a diferenciação do nosso 
produto –, faltava dar corpo formal a um movimento interno 
na associação de produtores, a criação do Clube Técnico da 
Maçã de Alcobaça, para juntar o conhecimento, as ideias, 
as iniciativas desta comunidade, que já é vasta e riquíssima: 
quase 200 técnicos frutícolas, que estão ligados às 22 organi-
zações e agrupamentos de produtores associados da APMA. 
Técnicos de produção, técnicos de qualidade, técnicos produ-
tores, técnicos comerciais, todos com experiências, especiali-
dades e sensibilidades próprias, que devem e podem somar 
num sistema e numa cadeia de conhecimento partilhado e 
associado em torno de uma actividade, de um território, de 
uma natureza, de um significativo consórcio de famílias pro-
dutoras, mas também de um produto e de uma marca única. 

E em que fase está o projecto do Clube Candine?
Foi instalada este ano cerca de cinco vezes mais área do que 
no ano anterior, o primeiro de plantação. Vamos este ano ter 
as primeiras produções ainda residuais dos pomares implan-
tados em 2021. Estamos a aguardar discussões e instruções 
do Clube sob a forma de comercializar ou não já esta campa-
nha maçãs de Alcobaça IGP com a marca de Clube Candine. 
Contaremos ter novidades e a estratégia definida em breve, 
conforme orientações e discussão interna do consórcio euro-
peu que agora integramos e em que temos de respeitar as 
decisões de grupo.  

MAÇÃ DE ALCOBAÇA JUNTA-SE A INICIATIVA 
CONTRA OBESIDADE INFANTIL     

A APMA assinou a 20 de Setembro um acordo de parceria 

com a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil 

(APCOI), através do qual se junta oficialmente à “Heróis 

da Fruta”, iniciativa portuguesa que visa prevenir a obe-

sidade infantil e que a APCOI desenvolve desde 2011. A 

propósito do acordo, foi lançada a campanha “Há vida 

no pomar” na aplicação para smartphones “Heróis da 

Fruta”, a qual inclui «uma colecção de 60 cartas digitais 

com centenas de curiosidades lúdico-pedagógicas inspi-

radas na biodiversidade da fauna e flora que se pode 

encontrar nos pomares certificados de Maçã de Alcoba-

ça IGP», explica um comunicado. Esta colecção foi desen-

volvida pela Ontop, um estúdio português que desenvol-

ve jogos em realidade aumentada para múltiplos 

utilizadores. Para obter as cartas, é necessário, através de 

um “mapa do tesouro” disponível na app, sair para a rua 

e encontrar “baús” presentes em cartazes afixados em 

mais de 70 municípios parceiros da iniciativa. Para obter 

a saqueta, é preciso usar a app e apontar a câmara do 

smartphone ao cartaz. Também é possível encontrar 

“baús” nas redes sociais da Maçã de Alcobaça e da “Heróis 

da Fruta”. Os promotores da iniciativa indicam que todas 

as saquetas abertas «valem pontos e há prémios para 

quem chegar aos primeiros lugares do Top Maçã até 21 

de Dezembro: os três primeiros recebem uma máquina 

fotográfica de revelação instantânea e até ao 200.º 

lugar ganham lancheiras térmicas». Segundo Mário Silva, 

presidente da APCOI, esta parceria permitirá também 

«distribuir gratuitamente, já este ano lectivo, maçãs de 

Alcobaça a mais de 5.000 alunos nas escolas». Já Jorge 

Soares, presidente da APMA, diz que «a Maçã de Alcoba-

ça orgulha-se de oficializar publicamente a sua parceria 

com a APCOI e com o projecto Heróis da Fruta, para 

ajudar a melhorar os 

hábitos alimentares das 

crianças portuguesas 

e contribuir assim para 

que cresçam mais felizes 

e saudáveis». A campa-

nha “Há vida no pomar” 

integra o projecto “Vita 

Maçã”, da APMA, da 

medida 10.2.1.5 (“Pro-

moção de produtos de 

qualidade locais”) do 

PDR 2020. 


