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“Será que não faz sentido
ir buscar água ao oceano
para criar reservas
para o Alqueva?”

Editorial
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O condão
de mandar chover

C

hove a cântaros em Portugal por estes
dias e neva com intensidade em algumas
zonas do país, mas janeiro de 2018 foi o
décimo mês consecutivo com precipitação inferior à normalidade climatológica (média 19712000) e 56% do território continental estava em
seca severa, em especial a sul do Tejo e no interior Norte e Centro.
À margem de uma visita a Berlim, em fevereiro, à feira Fruit Logistica, para se inteirar da
dinâmica exportadora das empresas de frutas e
legumes, o secretário de Estado da Agricultura
disse o óbvio: “o Governo ainda não tem o condão de mandar chover”. Tem razão Luís Vieira. A
chuva é um fenómeno meteorológico sem aparente intervenção humana e sobre o qual a ação
governativa nada pode.
Mas já não é tanto assim quanto à prevenção
e mitigação das alterações climáticas e da escassez de pluviosidade e quanto às consequentes
dificuldades de acesso à água para a agricultura.
A UE começou a discutir esta semana o quadro financeiro plurianual pós-‘Brexit’ (2021-2027)
e, em cima da mesa, há-de estar o futuro orçamento da PAC para o mesmo período. É, pois,
dever de Portugal intervir ativamente na discussão deste dossier, mas, sobretudo, zelar pelos
seus interesses, em articulação com os países do
Sul, tão ou mais atingidos pelas mudanças climáticas que estão à vista.
Itália enfrenta uma das piores secas das últimas décadas e, há escassas semanas, vimos
gôndolas encalhadas em Veneza e alguns canais
sem água. Em Espanha, há 22 anos que os reservatórios de água não eram tão baixos. A escassez atípica de chuva levou a Confederação
Hidrográfica do Tejo a afirmar que o volume de
água armazenado na bacia do Tejo em Espanha
é “notavelmente inferior” à média dos últimos
5/10 anos.
Haja, pois, firmeza política e visão de longo
prazo para, cá dentro e na UE, acautelar o futuro
da agricultura e da economia do país.
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SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS REVELA QUE OS DETENTORES DOS REBANHOS RECEBERÃO 200 MIL EUROS AO FINAL DE CINCO ANOS

Governo investe 5,5 milhões de euros no programa
das “cabras sapadoras”
Abriram a 19 de fevereiro as
candidaturas aos apoios no âmbito
dos projetos-piloto dos rebanhos
dedicados das chamadas ‘cabras
sapadoras’, destinados à gestão
do combustível florestal na rede
primária determinada pelo Instituto
Conservação da Natureza e
Florestas (ICNF).
Em entrevista à “Vida Económica”,
o secretário de Estado das
Florestas, Miguel Freitas, adianta
que o montante financeiro
associado é de 5,5 euros a cinco
anos, dois milhões dos quais
destinados a apoiar a instalação de
pastagens. Com o pacote completo
— para fazer os 1000 hectares
a começar com 200 hectares
de instalação e 200 hectares de
manutenção —, os detentores do
rebanho e/ou da terra “recebem
200 mil euros ao final de cinco
anos”.

a gestão destes 1000 hectares, com a
possibilidade de pagarmos uma cerca
amovível por rebanho até 2000 euros.
As cercas são necessárias para confinar
a gestão de combustível para quando
há maior intensidade de mato poder ter
o rebanho mais concentrado para pastorear a área até ficar limpa.

TERESA SILVEIRA
teresasilveira@vidaeconomica.pt

Vida Económica – Qual é o incentivo
financeiro que o Governo vai atribuir
ao projeto das chamadas ‘cabras sapadoras’?
Miguel Freitas – Vamos fazer um programa para cinco anos. Assinamos um
contrato ou com o detentor da terra ou
com o detentor do rebanho, isto é, se
for com o detentor da terra, ele tem de
provar que tem um rebanho para fazer a
ação, se for com o detentor do rebanho
ele tem de mostrar que tem um contrato com o detentor da terra para poder
pastorear.
Vamos fazer uma área mínima de 100
hectares e uma área máxima de 200
hectares e para 200 cabras, que é aquele que é um rebanho normal dedicado,
porque isto é para pastorear a chamada
rede primária de defesa da floresta contra incêndios, ou seja, aquelas grandes

Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural.

autoestradas de 125 metros que têm de
ser abertas para proteger a floresta. Haverá um encabeçamento de uma cabra
por hectare. Uma cabra real. À instalação dos 200 hectares nós pagamos 120
euros por hectare. No segundo ano eles
fazem mais 200 hectares novos e nós
pagamos mais 120 euros por hectare e
25 euros por cada hectare que mantêm.
No fundo, no primeiro ano pagamos
120 [euros por hectare] e permitimos
que já haja alguma manutenção, no
segundo ano obrigatoriamente no contrato que assinam connosco fazem mais

200 [hectares] mais os 200 que mantêm,
no terceiro ano pagamos 120 [euros por
hectare] pelos novos hectares mais 25
[euros] mais 25 [euros], no quarto ano
pagamos 120 [euros por hectare] pelos
novos [hectares] mais 25 [euros], mais
25 [euros], mais 25 [euros] e no quinto
ano pagamos 120 [euros por hectare]
pelos novos, mais 25 [euros], mais 25
[euros], mais 25 [euros], mais 25 [euros]. Com um rebanho de 200 cabras, a
pessoa vai gerir, ao final de cinco anos,
1000 hectares. Este é o grande objetivo
do programa: gerir 1000 hectares. Será

VE – E também haverá apoios à pastagem, certo?
MF - Para além disso, as cabras não
podem comer só mato. Portanto, vamos pagar também a possibilidade de
instalação de uma pastagem até 5000
euros, que dá para instalar cerca de 20
hectares de pastagem. As contas que
fazemos são: com o pacote completo –
para fazer os 1000 hectares a começar
com 200 hectares de instalação e 200
hectares de manutenção —, recebem
200 mil euros ao final de cinco anos. É
um valor razoável para fazer o encontro
entre o interesse do detentor das cabras
e o interesse do detentor da terra. Porque é preciso compatibilizar estas duas
realidades. E isto é feito essencialmente
na rede primária e em áreas determinadas pelo ICNF [Instituto Conservação
da Natureza e Florestas], que determinou quais são as áreas prioritárias para
instalarmos estes rebanhos.
VE - Qual é o montante financeiro
total que o Governo vai disponibilizar
para este efeito. E quantos rebanhos
serão apoiados?
MF – Serão 3,5 milhões de euros para
o programa de cinco anos e, nesta fase,
deveremos apoiar entre 20 e 30 rebanhos. Neste momento temos três rebanhos dedicados em Portugal e eles têm
de ser mesmo dedicados. Primeiro, não
podem ficar estabulados, têm de deixar
de estar para poderem assumir esta tarefa. Em segundo lugar, ao passarem a
esta prestação de serviço, que é o que
nós pagamos, há uma perda de rendimento, quer em leite, quer em carne. E

Estatuto da Pequena Agricultura Familiar aprovado até ao final de março

O

Estatuto da Pequena Agricultura Familiar, que esteve em
consulta pública até ao final
de janeiro, deverá ser aprovado em
Conselho de Ministros ainda este mês.
“O compromisso é que até ao mês de
março possa estar aprovado”, garantiu
à “Vida Económica” o secretário de
Estado das Florestas.
Em Portugal, a agricultura familiar
representa cerca de 93% dos agricultores, em quase 300 mil explorações e
49% da superfície agrícola útil, avança
o Ministério da Agricultura.
Questionado sobre as vantagens,
Miguel Freitas revela que a ideia é
“ter um estatuto fiscal e de Segurança
Social próprios e ter um programa de

formação e informação próprios e de
aconselhamento técnico”, assim como
“um programa próprio para a criação de organização de produtores”.
A grande questão, diz o governante,
“está em saber o que é a agricultura
familiar”, já que o estatuto e os benefícios, esses, “estão mais ou menos consensualizados”.
Ciente das dificuldades a esse nível
– “não há nenhuma definição em lado
nenhum do mundo, nem ao nível da
FAO e, evidentemente, que a agricultura familiar no Quénia não é a mesma
coisa que em Portugal” —, o secretário das Florestas não tem dúvidas: “é
preciso encontrar uma definição consensualizada”, seja através da fonte do

“rendimento, da dimensão da propriedade ou através de saber se é ou não
necessário que as pessoas residam no
local onde desenvolvem a sua atividade agrícola ou florestal”.
Entretanto, foi assinada, a 7 de fevereiro, a “Carta de Lisboa pelo Fortalecimento da Agricultura Familiar”. Um
compromisso que envolve os governos dos países da CPLP, os Mecanismos de Participação no Conselho de
Segurança Alimentar da CPLP, a própria Comunidade de Países de Língua
Portuguesa e a FAO – Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura.
A assinatura da Carta de Lisboa
constituiu “o ponto alto da reunião de

alto nível que, ao longo de três dias,
concentrou em Lisboa os representantes de 17 milhões de agricultores
familiares e de 500 organizações da
sociedade civil”, diz o Ministério da
Agricultura. Marcaram também presença representantes do setor agroindustrial e das entidades ligadas à investigação.
Capoulas Santos, ministro português
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, anunciou, entretanto, “a
disponibilização integral da verba destinada a apoiar a cooperação transnacional, num montante de cinco milhões
de euros, para projetos de cooperação
no âmbito do desenvolvimento da
agricultura familiar na CPLP”.

nós estamos a pagar uma compensação
ao produtor para ele fazer esta atividade.
VE – E há recetividade a estas medidas?
MF – Nós discutimos isto com as organizações de produtores, com os baldios, com as associações de criadores,
portanto isto foi devidamente equacionado, os valores encontrados foram
devidamente consensualizados com os
diferentes agentes. E é de referir ainda
isto: a cabra, que é sapadora, é o animal
de referência, o símbolo deste programa, mas ele pode estar associado a outro tipo de ruminantes, nomeadamente
vacas, cavalos garranos, por exemplo,
ou ovelhas, que são roçadoras.
VE – Estamos a falar de um projeto-piloto, certo?
MF – A ideia é ter um programa mui-

que vamos fazer. O pacote financeiro
associado são dois milhões de euros.
No fundo, o pacote global são 5,5 milhões de euros.
VE – Como vê a polémica instalada
com algumas autarquias e a Associação Nacional de Municípios por causa
das novas regras da limpeza das florestas?
MF – Como sabe, essa é uma matéria da competência do Ministério da
Administração Interna. O Ministério da
Agricultura defende a floresta. O Ministério da administração Interna tem
competência naquilo que é a defesa
de pessoas e bens. De qualquer maneira, nós achamos que todos têm de
fazer aquilo que é possível. Se todos
fizermos o que está ao nosso alcance,
conseguimos atingir o objetivo. Em segundo lugar, nós definimos quais são as
grandes áreas prioritárias. Definimos 19
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QUERCUS denuncia novas
plantações de eucalipto
em áreas de pinhal-bravo
verde e ardido
TERESA SILVEIRA
teresasilveira@vidaeconomica.pt

A

QUERCUS denunciou, através de
um comunicado divulgado em final de fevereiro, que, “na região
do grande incêndio de Pedrógão Grande, foram detetadas áreas de pinhal-bravo ardido convertidas em novas arborizações com eucalipto”.
João Branco, presidente da associação, confirmou à “Vida Económica” que
a situação “foi constatada pelos técnicos
da QUERCUS no terreno” e que há “a
suspeita” de que não está a ser cumprido o novo Regime Jurídico Aplicável às
Ações de Arborização e Rearborização
(RJAAR), que impede a ampliação da
área plantada de eucalipto e determina
que será o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) a entidade responsável pela gestão nacional
da área global do eucalipto fixada pela
Estratégia Nacional Florestal.

e Abrantes foram comunicadas ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR e ao Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF). Em qualquer dos casos, não tiveram ainda resposta.
A “Vida Económica” confrontou o Ministério da Agricultura com estas denúncias, mas, até ao fecho da edição, não
foram avançadas quaisquer explicações.

Há plantas certificadas para mais
de 35 mil hectares de eucalipto

A QUERCUS avança que, de acordo
com um relatório emitido recentemente pelo ICNF, “os viveiros florestais têm
atualmente certificados por este Instituto 33,5 milhões de plantas certificadas e
10 milhões de estacas certificadas”. Este
material de reprodução florestal, diz a associação ambientalista, “pode gerar a arborização e rearborização de mais de 35

“Os proprietários têm a sua responsabilidade e
devem fazê-lo [limpeza da floresta]. As autarquias
entrarão supletivamente e terão uma linha de
financiamento de 50 milhões de euros para apoiar
essa atividade”

to flexível. Estamos a testar, a fazer isto
como projeto piloto em várias regiões.
Vamos começar com Rio Maior, onde há
um rebanho, na Serra da Estrela há outro,
em Gavião outro, no Nordeste algarvio
outro e Baião também apareceu agora
como uma possibilidade. Acima de tudo
vamos testar. Este programa, para além
do apoio ao rebanho e à atividade, tem
o apoio às raças autóctones, porque a
maior parte das raças que fazem gestão
de combustível são autóctones.
Mas, hoje mesmo também [19 de
fevereiro], abrimos outro programa associado a este, que tem a ver com as
queimadas controladas.
VE – Do que é que se trata?
MF – Qual é a ideia aqui? A maior
parte da pastorícia, antes de ser feita,
implica que haja alguma mecanização
ou um fogo controlado para limpar a
maior parte da vegetação para depois
os animais entrarem. E estamos a fazer um apoio às queimadas para poder
apoiar a silvicultura e a pastorícia, dando prioridade às áreas baldias, porque
é aí que normalmente existe alguma
incompatibilidade entre aquilo que são
os interesses dos compartes e gestores
do território e dos pastores que fazem
transumância. Este programa procura
resolver o conflito entre aqueles que fazem a queimada, que são os pastores,
controlando-os, isto é, ser capaz de ter
lá tecnicamente um controlo desse processo, e aquilo que são os pagamentos

regiões do país onde existe maior perigosidade de incêndio. Definimos, aliás,
quais são os concelhos e as freguesias.
E fomos mais longe: definimos as 6400
aldeias que estarão em risco de incêndio
este ano. E, ao defini-las, a primeira mensagem que passámos é que a primeira
grande prioridade é defender as aldeias,
o coroamento das aldeias, os tais 100 metros à volta das aldeias, que é essencial.
A segunda prioridade tem a ver com a
proteção de áreas industriais, parques de
campismo, portanto, zonas onde tenham
atividades económicas importantes e que
sempre que há um incêndio o prejuízo
que está associado é muito elevado. Por
outro lado, atividades onde está muita
gente concentrada e é preciso proteger
as pessoas. Não é possível fazer tudo,
mas é possível fazer alguma coisa.
VE – Vai ser concedido algum incentivo financeiro às câmaras para ajudar
a financiar estas novas competências?
MF – Sim. Há, por um lado, a ideia de
que os proprietários têm a sua responsabilidade e devem fazê-lo. As autarquias entrarão supletivamente e terão
uma linha de financiamento de 50 milhões de euros para apoiar essa atividade. Isto está devidamente enquadrado.
O que as autarquias dizem é que, neste
tempo, é difícil fazer tudo. É verdade.
Mas, não fazendo tudo, é possível fazer
escolhas. E as autarquias são as entidades que conhecem melhor o território
para fazer essas escolhas.

Domingos Patacho, técnico florestal
da QUERCUS, vai mais longe, revelando que, “já esta semana [a semana
passada], detetámos duas situações,
nos concelhos de Ansião (17 hectares)
e de Abrantes (entre 11 a 15 hectares),
de corte de pinhal verde, que não tinha
ardido nos incêndios, para plantação
de eucaliptos”. Na primeira situação,
em Ansião, “foi cortado o pinhal verde
e estão a ser plantados eucaliptos, mas
havia já uma autorização anterior à nova
Lei nº 77/2017”, frisa Domingos Patacho, que constatou haver “contestação
social da região” a esta situação. Já no
caso detetado no concelho de Abrantes, diz o técnico da QUERCUS que
“está a ser cortado o pinhal verde, que
não ardeu nos incêndios, mas que ainda não há plantações”, embora esteja
“confirmado” que ali serão plantados
eucaliptos.
Domingos Patacho confirmou à “Vida
Económica” que quer a plantação de
eucaliptos detetada na região do grande incêndio de Pedrógão Grande quer
as verificadas nos concelhos de Ansião

mil hectares de eucalipto na atual época
de plantação”, entre 24,4 mil hectares
de eucalipto ‘globulus seminal’, oito mil
hectares de eucalipto ‘globulus clonal’,
1,8 mil hectares de eucalipto ‘itens’ e 1,1
mil hectares de eucalipto híbrido”.
A associação queixa-se que “ainda não
há dados disponíveis para avaliar a eficácia da nova legislação que restringe a expansão da área de eucalipto”, pelo que
apela ao Estado que “seja mais efetivo
na fiscalização, de modo a evitar o aparecimento de plantações não autorizadas
de eucalipto e, em particular, nas áreas
afetadas pelos grandes incêndios de 17
de junho e 15 de outubro de 2017”.
Defende também “a necessidade de
aplicar sanções efetivas aos responsáveis
por plantações ilegais”, assim como de
“rastrear, através da documentação fiscal que acompanha o transporte, o circuito de comercialização de eucaliptos,
desde a saída do viveiro até ao local de
instalação”, incluindo através de uma
“avaliação financeira e comercial aos investimentos comunicados ou sujeitos a
pedido de autorização”.
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“Será que não faz sentido ir buscar água ao oceano para criar reservas para o Alqueva?”
As frutas, legumes e flores de
Portugal atingiram 1472 milhões
de euros de exportações em
2017. Os responsáveis do setor
mantêm o objetivo, traçado em
2015, de atingir os 2000 milhões
até 2020, mas a falta de mão de
obra, de água e as limitações nos
apoios ao investimento são “três
peças cruciais” do ‘puzzle’ onde se
movem as empresas do setor que
podem hipotecar o cumprimento
dessa meta.
Em entrevista à “Vida Económica”
em Berlim, onde várias dezenas
de empresas portuguesas
expuseram na feira Fruit Logistica,
o presidente da Portugal Fresh
mostra-se cético: “começámos
muito mal o ano 2018, porque,
até agora, o que choveu foi muito
pouco. Ainda não estamos numa
situação caótica, porque havia
reservas, mas em 2018 é que
vamos sofrer o que não choveu em
2017”.
Gonçalo Andrade deixa um repto:
“temos de aproveitar o novo
quadro comunitário para fazer mais
barragens e infraestruturas no país
que permitam mais acesso à água”,
nomeadamente nas regiões do
interior. Depois, deixa também uma
pergunta: “já há processos capazes
de fazer tirar o sal da água. Será
que não faz sentido ir buscar água
ao oceano para criar reservas para
o Alqueva?”.
TERESA SILVEIRA, EM BERLIM *
teresasilveira@vidaeconomica.pt

Vida Económica – Há, pelo menos,
dois constrangimentos no setor: a falta de mão de obra e o acesso à água.
Já na feira Fruit Attraction de Madrid,
em outubro passado, várias empresas
relatavam a escassez de mão de obra
e os custos que têm com a contratação de estrangeiros. Como é que se
dá a volta a esta situação?
Gonçalo Andrade – Até agora, os
processos têm sido muito burocráticos.
Tem havido várias reuniões com o Ministério da Agricultura e com o próprio
SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras], na tentativa de que estes processos sejam mais céleres e conseguirmos
ajudar as empresas nos processos de
recrutamento. Esta é uma questão crucial. Estamos num setor que precisa
de trabalhadores. Nós também temos
de ser competitivos e se calhar o setor
tem de se preparar cada vez mais para
remunerar melhor esse trabalho, porque estamos a competir num mercado
global. E não nos podemos esquecer
que os nossos concorrentes são as empresas espanholas, francesas, italianas,
holandesas, que remuneram acima do
que as empresas portuguesas remuneram, e, por isso, temos de arranjar prémios de produtividade ou outros pacotes que consigamos criar para sermos
atrativos. Se a Teresa ou eu, Gonçalo,
nos pusermos no papel dos trabalhadores que vêm de fora e que querem
ganhar dinheiro para levar para as suas
terras e para as suas famílias, este é um
pensamento normal e que temos de
ver como positivo. As pessoas vêm à
procura de novas oportunidades, mas

um lado, os agricultores terem acesso a processos de recutramento mais
ágeis e, por outro, para as entidades
que fiscalizam estarem mais descansados de que há condições legais.

não nos podemos esquecer que temos
de ser competitivos a remunerar esse
trabalho, senão eles vão escolher outras geografias onde lhes possam dar
melhores condições. Nós estamos a
competir num mercado global e não
podemos ver só a questão da abertura dos mercados, mas também sermos
mais competitivos nas condições que
damos e nos salários que pagamos. O
desafio é gigantesco.
VE – E vamos ter sempre de contratar mão de obra estrangeira? Nunca
vai haver mão de obra nacional para
responder às necessidades?
GA – Não. Na minha opinião,
não, porque nós temos tido sempre mão de obra específica para
estes trabalhos em Portugal e
não é fácil arranjar. A realidade
dos últimos anos mostra que
precisamos mesmo de mão de
obra estrangeira e daí a importância das diligências que
têm sido feitas com o Ministério da Agricultura e com o
SEF para agilização dos processos, para que sejam mais
céleres e para que não
se arrastem tanto. No caso dos
processos de trabalhadores extracomunitários, estão a
demorar entre seis a sete
meses. As reuniões estão
a ser mantidas e creio
que se estão a criar siGonçalo Andrade, presidente da Portugal Fresh.
nergias no sentido de, por

Portugal Fresh contra limitação dos incentivos ao investimento no PDR 2020
O presidente da Portugal Fresh queixa-se da medida 3.2.1. do PDR 2020
- Investimento na Exploração Agrícola que prevê que as taxas aplicáveis à parte do investimento elegível por projeto
que ultrapasse o montante de 500 mil
euros sejam reduzidas em 15 pontos
percentuais, sendo, portanto, menos
majorados.
Em entrevista à “Vida Económica”
em Berlim, onde dezenas de empresas
portuguesas de frutas e legumes expuseram na feira Fruit Logistica, Gonçalo Andrade chama a atenção para a
designação de pequena ou média ou
grande empresa em Portugal por comparação com a realidade europeia.
“Das empresas portuguesas exportadoras que estão aqui, eu diria que não
há nenhuma nesta feira que ultrapasse
os 50 milhões de euros [de volume de
negócios]. As nossas empresas face à
realidade europeia são pequenas. Há
muitas empresas na UE acima dos 300
milhões de euros. Muitas mesmo. Posso dar-lhe um exemplo. A Bélgica, que
é um país, em termos de dimensão,
parecido com o nosso, tem uma organização de produtores, a Belorta, que
fatura mais de 450 milhões de euros.
Se compararmos esta realidade na Europa vemos que não temos as mesmas

ferramentas e apoios em termos de investimento que as estruturas médias e
pequenas da Europa têm”.
O também administrador da Lusomorango adverte dizendo que, “às vezes, temos a tendência para dizer que
certas empresas que faturam mais de
10 ou 20 milhões de euros têm já uma
dimensão apreciável, mas se nós olharmos para o mercado global – e nós estamos num mercado global – podemos
correr alguns riscos”.
Questionado sobre que riscos são
esses, Gonçalo Andrade explica: “podemos estar a limitar um incentivo para
que estas empresas portuguesas façam
os investimentos de que realmente
precisam de dois ou três ou de quatro
milhões”. É que, diz, “elas podem fazê-los na mesma, só que os apoios que
têm disponíveis em relação aos que
estão disponíveis noutros países são inferiores”. Por isso, diz o presidente da
Portugal Fresh, “seria importante perceber o que podemos chamar pequena
empresa ou não”, por um lado, e, por
outro, “não pormos tetos aos apoios
ao investimento, para não cortamos as
pernas destas empresas que, por si só,
já são pequenas, mas que andaram a
cumprir o que toda a lei comunitária dizia que seria bom para o setor, que é a

concentração da oferta, para conseguir
ganhar escala e ter um maior peso negocial”.

Pequenos agricultores devem
agregar-se às OP para não
desregularem o mercado
A verdade é que, fruto desse esforço, “concentrámos a oferta, ganhámos
escala, realmente estamos com um
bocadinho de mais poder negocial,
mas, depois, em termos de apoios ao
investimento, estamos desfavorecidos
em relação aos que não se concentraram, porque continuam a ter apoios,
ainda que numa escala evidentemente
inferior”, diz o responsável da Portugal
Fresh.
Gonçalo Andrade deixa mesmo um
repto: “aqueles aos quais temos a tendência de chamar pequenos agricultores deviam agregar-se nas organizações
de produtores [OP] para conseguirem
os apoios ao nível das próprias OP, o
que também ajudava a não desregular
o mercado. Porque, muitas vezes, estas
empresas de mais pequena dimensão
têm uma tendência de ir ao mercado
com um conhecimento menor e desregulam os preços e o valor do mercado”, avisa Gonçalo Andrade. Devia,

pois, “haver uma reflexão maior e tentar perceber o que é que é pequeno e
grande no setor das frutas, legumes e
flores, porque em Portugal a nossa escala é pequena em relação à realidade
europeia”.
Questionado sobre se já transmitiram ao Ministério da Agricultura essa
preocupação, o presidente da Portugal
Fresh diz que sim e que, aliás, aproveitaram a presença do secretário de Estado da Agricultura, Luís Vieira, no certame, em Berlim para reiterar esse ponto
de vista. Deixa, portanto, a recomendação ao Ministério da Agricultura para
que “olhe novamente para as organizações de produtores e para a questão concentração da oferta, que é de
extrema importância”, nomeadamente
quanto ao fim da majoração de 10% no
valor do investimento cofinanciado de
que as OP beneficiavam. O fim dessa
majoração, diz Gonçalo Andrade, foi
“um passo atrás negativo para o setor”,
sobretudo nas frutas e legumes, onde
as OP “fazem todo o sentido”, tanto
mais porque “as frutas e legumes que
passam por OP em termos de valor significam apenas 25% em Portugal, quando a média europeia está nos 46% e há
países na Europa com concentrações
da oferta superiores a 80%”.

VE – A Portugal Fresh tem alguma
contabilização do número de trabalhadores que anualmente vêm para
Portugal para trabalhar neste setor?
GA – Não tenho. E acho que no último ano deve ter havido um acréscimo
muito grande.
VE – Não fazem então nenhum
questionário às empresas sobre isso?
GA – Não. Estamos a começar a recolher. A Portugal Fresh, como tem estado muito mais na área da promoção,
nomeadamente internacional, não tem
tido o cuidado de recolher estes dados. Mas a verdade é que com estes
desafios crescentes temos de começar
a dar apoio noutros campos, porque
estes desafios são enormes e cruciais
para conseguirmos atingir os 2000
milhões de euros de exportações
em 2020. E, por isso, embora esta
questão não esteja muito relacionada com o ‘core’ da associação,
é preciso dar apoio a outras vertentes do negócio que até agora
não demos.
VE – Como sabe, Portugal está
a atravessar um período de seca extrema e embora o problema não seja
igual em todas as regiões do país – os
produtores do Alqueva têm acesso à
água e noutras regiões do país não
há regadio –, as consequências começam a fazer-se sentir. Como se dá a
volta a isto?
GA – Nós vimos de um ano muito difícil em termos de disponibilidade de
água, devido às condições climatéricas
que tivemos, mas não nos podemos esquecer de uma coisa: começámos mui-

to mal o ano 2018, porque, até agora, o
que choveu foi muito pouco. E o facto
é que as zonas irrigadas até agora não
sofreram muito porque têm tido reservas de anos anteriores, mas a continuação desta situação vai-se ver agora em
2018. Eu acho que ainda não estamos
numa situação caótica porque havia reservas, mas em 2018 é que vamos sofrer
o que não choveu em 2017. A situação
é muito preocupante. Porque mesmo as
zonas do Alqueva têm de arranjar uma
solução se ocorrer algo. E por isso será
muito importante as empresas transmitirem ao Governo quais deviam ser as
prioridades. No Oeste já se fala muito
nas dificuldades de água e, se calhar,

verno a resolver, mas que haja também
da parte das empresas o ‘input’ para
transmitir as preocupações e as necessidades, para que consigamos ter aqui
um casamento feliz e que consiga resolver estes desafios que o setor atravessa
nos próximos anos. E a água, a mão de
obra e o apoio ao investimento são três
peças cruciais.
VE – Falemos no investimento em
internacionalização. Há pouco fazia
uma comparação entre os montantes
que, por exemplo, o calçado ou vinho
fazem em promoção externa comparativamente àqueles, bastante menores, que a Portugal Fresh faz, tendo

“Temos de aproveitar o novo quadro comunitário
que está a ser negociado para tentar fazer mais
barragens e infraestruturas no país que permitam
ter uma área maior de irrigação”
temos de ir buscar água ao Tejo. Temos
de aproveitar o novo quadro comunitário que está a ser negociado para tentar
fazer mais barragens e infraestruturas no
país que permitam ter uma área maior
de irrigação, mais acesso à água para
haver cada vez mais oportunidades no
interior. Muita gente queixa-se, mas, se
calhar, não estamos com uma estratégia
adequada para conseguir promover estas zonas que talvez até tenham pessoas
disponíveis para fazer crescer os negócios. Nós sabemos que já há processos
capazes de fazer tirar o sal da água. Será
que não faz sentido ir buscar água ao
oceano para criar reservas para o Alqueva, por exemplo? Há muitas questões
que devem ser ponderadas. E estamos
a negociar um novo quadro comunitário
e é importante que não seja só o Go-

em conta o volume de exportações
que consegue. Defende que as frutas
e legumes deviam investir mais nessa
vertente?
GA – São setores que se têm promovido de maneira diferente. Eu acho o
setor dos vinhos fantástico em termos
de promoção porque promove já as
suas marcas para consumidores finais.
Os consumidores já têm uma perceção das marcas dos vinhos portugueses
muito, muito boa. O nosso investimento é muito baixo, mas nós, nos últimos
oito anos, temos estado a investir muito
mais a nível de conseguir convencer os
decisores estratégicos que compram a
nível dos grossistas e do retalho. Repare: os vinhos já estão num patamar muito à frente do nosso, que é influenciar
os consumidores finais que já conhecem

marcas portuguesas e a diferenciação
que os nossos vinhos têm. E o calçado
a mesma coisa. Toda a gente conhece
as campanhas do calçado a nível internacional, todos os vídeos promocionais
que foram feitos. E o posicionar do calçado português com o segundo preço a
nível mundial só atrás do italiano é mais
uma lição que a Portugal Fresh tem de
tirar. Temos muito a aprender com estes setores. De facto, a Portugal Fresh
investe 600 a 800 mil euros anuais em
promoção. O calçado estima um investimento de cerca de 15 milhões de euros
para 2018 e exporta um valor ligeiramente acima do setor das frutas, legumes e flores [1979 milhões de euros de
exportações, contra 1472 milhões das
frutas, legumes e flores]. A fileira do vinho, que exporta menos de 800 milhões
[778 milhões em 2017], estima investir
13 milhões no corrente ano em promoção externa. Se calhar, esta comparação
de ‘ah, estamos a investir muito menos
e estamos a conseguir crescer mais’ é
um bocadinho injusta.

VE – Mas os números não mentem.
GA – Os números não mentem, de
facto, pode ser feita essa leitura, mas
acho que em termos de promoção internacional estamos, de facto, a conseguir exportar mais, mas em termos
de internacionalização as coisas já são
diferentes. Para internacionalizar é preciso ir para o país destino. E a ViniPortugal, por exemplo, consegue promover muito mais junto do consumidor do
que nós. nós ainda não atingimos esse
patamar. Temos de saber fazer as leituras do que andamos a fazer. Nós temos
conseguido fazer mais na exportação
do que na internacionalização. E esse
passo da internacionalização é decisivo
para o setor. Vamos ter de o dar. Vamos
ter de investir mais nessa vertente.
* A jornalista viajou a convite da Portugal Fresh.

PDR 2020 será executado até 40% em 2018
O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira,
revelou em Berlim, à margem da visita
às empresas portuguesas na feira Fruit
Logistica, que o PDR 2020 deverá ser
executado até 40% em 2018.
“Somos o quarto país europeu em
termos de execução. Em 2017 executámos 30% e, até ao momento, o
Programa já concedeu mais de 1300
milhões de euros de apoios para alavancar 2,6 mil milhões de euros de
investimento na agricultura”, disse o
secretário de Estado. Em 2018, “deveremos conseguir chegar aos 40% de
execução do Programa”, acrescentou
o governante, questionado pela “Vida
Económica”.
Luís Medeiros Vieira avançou ainda
que, no global, o setor agroalimentar
terá fechado o ano de 2017 com 6,6
mil milhões de euros de exportações.
Só o azeite exportou mais de 420 milhões de euros, disse o secretário de

Estado. Por sua vez, os frutos vermelhos exportaram, até novembro, 136
milhões de euros, devendo encerrar
o ano com 150 milhões de euros de
vendas para o exterior. “Só a framboesa exportou até novembro 121
milhões de euros”, realçou Luís Vieira,
sublinhando que, “em valor, os frutos
vermelhos já ultrapassaram as exportações de pera rocha”, que vendeu
para os mercados externos 90 milhões
de euros de produto até novembro de
2017.
O governante sublinhou ainda a
abertura de 43 novos mercados em
países terceiros para 140 produtos,
dos quais 34 de origem vegetal, o
que, em sua opinião, “representa um
investimento sem precedentes na internacionalização por parte do Governo”.
Em curso está a abertura dos mercados da África do Sul, Costa Rica,
Estados Unidos, Índia, Brasil e Colôm-

bia. “Trata-se de uma área em que o
Executivo está especialmente empenhado e o setor tem levado a cabo
um trabalho muito profissional, correspondendo a esta dinâmica”, referindo
o contributo do PDR 2020 para este
desígnio, através do qual foram contratados 3200 projetos, envolvendo
760 milhões de euros de investimento
total e 280 milhões de euros de apoios
públicos.
Luís Vieira visitou ainda, a convite
da cadeia de supermercados Lidl, uma
das lojas situadas na capital alemã.
Trata-se de um grupo económico com
o qual o setor das frutas e hortícolas
estabeleceu uma parceria que permitiu atingir, em 2017, as oito mil toneladas de exportações de pera rocha.
A Alemanha é o maior e mais importante mercado da União Europeia. Nos
últimos anos tem-se assumido como
um destino estratégico das frutas e legumes nacionais, passando, a partir de

2015, de 9º para 5º principal cliente.

Luís Vieira, secretário de Estado da
Agricultura e Alimentação (à direita),
com o empresário Carlos Ferreira,
administrador da Hortomelão.
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MAJORAÇÃO DOS CUSTOS DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS EM SEDE DE IRC E IRS

Apoios ao investimento em agricultura
biológica já ultrapassam 38,5 milhões
TERESA SILVEIRA

Agricultura biológica em Portugal

teresasilveira@vidaeconomica.pt

P

ortugal está a dar passos
consistentes na agricultura
biológica. Que o diga a empresa francesa BVLH, que, por
ver esse potencial no nosso país,
se instalou na zona da Comporta,
numa propriedade de 600 hectares, 450 dos quais em produção
biológica, sendo que 40 hectares estão destinados só à cultura
de cenoura biológica, que vendem para a grande distribuição
à razão de “50 a 60 toneladas
por semana”. Além de também
produzirem alho francês, abóbora, entre outros vegetais, todos
em modo biológico. Empregam
“cerca de 200 pessoas”.
Mas talvez a mais peculiar das
espécies cultivadas pela BVLH
seja a couve doce ‘choudou’
que, exatamente por ser doce,
pode ser comida crua, como
provou a “Vida Económica” em
Berlim, na feira Fruit Logistica,
onde a empresa expôs, integrada na representação da associação Portugal Fresh.
Em França, a empresa-mãe,
a Larrère, detém 2000 hectares
de terras em modo de produção
biológico na região de Landes
(Nova Aquitânia). Patrick Larrère,
diretor da empresa francesa, explica que, para esta couve doce
‘choudou’, que tem origem no
Japão, têm “exclusividade de
produção em França e em Portugal”.
Pedro Marques, responsável
comercial de exportação, revelou à “Vida Económica” que
compraram uma estação de lavagem em Almeirim, mas que
querem ser “mais competitivos”
e que, para tal, estão em fase de
obter o licenciamento para a instalação de uma central de armazenamento na Comporta. Disso
foi dado nota ao secretário de
Estado da Agricultura, Luís Vieira, que visitou a feira em Berlim.
O investimento associado oscilará “entre dois e três milhões de
euros”.

Portugal com 245052
hectares de área
certificada para a
agricultura biológica
Os primeiros registos oficiais
de superfície notificada em agricultura biológica em Portugal
datam de 1994, ano em que a
superfície total atingiu os 7183
hectares, área que se manteve
quase estacionária até 1997.
Nos dois anos seguintes, 1998 e
1999, verificou-se um acréscimo
que permitiu mais do que sextuplicar a área declarada para 47

Regiões
Continente
Entre Douro e Minho
Trás-os-Montes
Beira Litoral
Beira Interior
Ribatejo e Oeste
Alentejo
Algarve

Área
Produtores Área média
ha
nº
ha
239.864
3.820
63
8.799
476
18
17.176
966
18
2.279
244
9
44.547
716
62
11.276
360
31
152.969
959
160
2.818
99
28

FONTE: DGADR - 2015

em vias de reconversão para produção em modo biológico.

Apresentadas 2731
candidaturas
Pedro Marques (à direita), responsável comercial de exportação da
BVLH, e Patrick Larrère (ao centro), diretor da Larrère.

974 hectares. Durante o período
de 2000 a 2006, em que vigorou
o programa RURIS, a área notificada aumentou para 214 232
hectares, tendo-se registado,
neste período, os maiores acréscimos percentuais até agora verificados na evolução da superfície
de agricultura biológica em Portugal.
No ano de 2015 a superfície em agricultura biológica no
continente atingiu o valor de
239 864 hectares, correspondente a um acréscimo de 12%
face a 2014. As regiões Alentejo e Beira Interior, no ano de
2015, continuavam a ser as que

tinham maior peso na superfície
em agricultura biológica (63,8%
e 18,6%, respetivamente). A
região da Beira Interior surge
como a que detém maior peso
da superfície em PB na respetiva
superfície agrícola utilizada, cerca de 13,2%, seguida do Alentejo com 7,8%. No final de 2016,
de acordo com o Eurostat, Portugal tinha 245 052 hectares de
área certificada para a agricultura biológica ou em vias de conversão, ou seja, mais
44
219 hectares face a 2012.
Na União Europeia a 28, estavam contabilizados 12 milhões
de hectares a área certificada ou

Fruto deste crescimento e das
opções crescentes dos consumidores por produtos com origem
biológica, Portugal viu aprovada
em Conselho de Ministros em
27 de julho de 2017 a Estratégia
Nacional para a Agricultura Biológica (ENAB), definida para um
horizonte temporal de 10 anos.
No âmbito do Apoio ao Investimento em Explorações Agrícolas com Modo de Produção
em Agricultura Biológica, foram
apresentadas até ao momento
um total de 2731 candidaturas, tendo sido aprovadas 758,
a que corresponde um volume
de apoio ao investimento de
38,682 milhões de euros, revelou
à “Vida Económica” fonte do Ministério da Agricultura.

Para 2018 não foram avançadas quaisquer metas, embora o
Ministério tutelado por Capoulas
Santos assuma que pretendem
“dar continuidade à concretização do conjunto de ações previstas na ENAB, nomeadamente
a “discriminação positiva dos
apoios ao investimento para a
agricultura biológica e pecuária biológica, dos apoios ao investimento na transformação e
comercialização dos produtos
biológicos e dos apoios ao investimento para instalação de
campos de multiplicação de sementes e de material vegetativo
biológico”.
Entre as ações a desenvolver,
está também a “simplificação e
divulgação dos procedimentos
de homologação de produtos
biológicos”, assim como “a diminuição dos respetivos custos
e a majoração dos custos de certificação de produtos biológicos
em sede de IRC e IRS”.

Área agrícola mundial em produção biológica aumentou 7,5 milhões de hectares
O último relatório internacional, publicado pelo Research Institute of Organic Agriculture FiBL sobre as tendências mundiais
da produção e consumo de produtos biológicos – ‘The World of organic agriculture
– Statistics & Emerging Trends 2018’ -, divulgado em fevereiro, revela que há quase
58 milhões de hectares de terras agrícolas
em todo o mundo em modo de produção
biológica. A Austrália tem a maior área (27.4
milhões de hectares).
Em 2016, estavam registados 57,8 milhões de hectares, incluindo áreas em conversão. As regiões do globo com maiores
áreas de terras agrícolas em modo biológico são a Oceania (27,3 milhões de hectares,
que é quase metade de toda a área mundial
neste regime de produção) e a Europa (13,5
milhões de hectares, 23%).
A América Latina tem 7,1 milhões de hectares (12%), seguida da Ásia (4,9 milhões de
hectares, 9%), América do Norte (3,1 milhões de hectares, 6%) e África (1,8 milhão
de hectares, 3%). Os países com maior área
agrícola em produção biológica são a Austrália (27,4 milhões de hectares), a Argentina
(três milhões de hectares) e a China (2,3 milhões de hectares).
As áreas de terras agrícolas em regime

de produção biológica aumentaram 7,5 milhões de hectares em 2016, ou seja, 15%.
Um número justificado sobretudo porque
só a Austrália reportou mais cinco milhões
de hectares de novas terras neste modo de
produção.
No entanto, muitos outros países reportaram aumentos importantes, contribuindo
para o crescimento global deste setor. Na
INDICADOR
MUNDO
Países com
2016: 178 países
agricultura biológica

China, por exemplo, foi registado um aumento de 42% (mais de 0,67 milhões de
hectares), no Uruguai o aumento foi de
27%, mais de 0,3 milhões de hectares, e
na Índia e em Itália houve um adicional de
0,3 milhões de hectares. Na Europa, a área
agrícola em regime de produção biológico
cresceu perto de um milhão de hectares
(6,7% de aumento).Agriculture FiBL (2018).
PAÍSES

Austrália (27.1 milhões de hectares)
Argentina (3.0 milhões de hectares)
China (2.2 milhões de hectares)
Liechtenstein (37.7%)
Área média total de
2016: 1.2%
Polinésia Francesa (31.3%)
agricultura biológica
Samoa (22.4%)
2016: 2,7 milhões de
Índia: 835 mil
Produtores
produtores (1999: 200 Uganda: 210.352
México: 210 mil
mil)
Estados Unidos (43.1 mil milhões de
Mercado dos
2016: mais de 89,7 mil dólares
biológicos
milhões de dólares
Alemanha (10.5 mil milhões de dólares
França (7.5 mil milhões de dólares)
Suíça (304 dólares)
Consumo ‘per
2016: 12,1 dólares
Dinamarca (252 dólares)
capita’
Suécia (218 dólares)

Área afeta à
2016: 57,8 milhões de
agricultura biológica hectares

FONTE: Research Institute of Organic
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Pine Flavour
valoriza o pinhão

Miguel Figueiredo, diretor comercial da
Pine Flavour.
TERESA SILVEIRA, EM BERLIM
teresasilveira@vidaeconomica.pt

O

miolo do pinhão é rico em ácidos gordos, proteínas, minerais
e vitaminas, ajuda na redução do
colesterol e é uma fonte privilegiada de
energia. O seu valor económico, à saída
da fábrica, varia consoante a qualidade e
o operador, mas ronda os 35 a 40 euros
por quilo. O preço final ao consumidor é
sempre superior.
Ciente do valor desta fileira, um grupo
de investidores criou a Pine Flavour, em
2014, com sede em Grândola. Dedica-se
à compra e processamento do pinhão,
cujas pinhas adquire aos proprietários
ainda na árvore a partir de prévia avaliação. “Levamos as equipas ao pinhal e
contabilizamos a produção; colhidas as
pinhas, acertamos contas com o produtor”, revela Miguel Figueiredo, diretor
comercial.
Em entrevista à “Vida Económica” em
Berlim, onde expôs a marca na feira Fruit
Logistica, o responsável adverte que
“comprar pinha requer um esforço financeiro muito grande, porque é comprada
de dezembro a março, mas só começa
a ser processada em junho, só passados
nove ou dez meses é que é vendida no
mercado e 70% das vendas são feitas no
último trimestre de cada ano”. No entanto, “as pinhas têm de ser pagas à cabeça”.
A Pine Flavour dispõe de uma unidade
de transformação e embalamento com
800m2, uma área descoberta de 4500m2
e está a adquirir mais 3000m2 de área ao
ar livre para poder espalhar mais pinha,
devido à ampliação do stock. Do total,
“entre 60% a 70% do produto é para exportação”. Em 2018, admitem processar
“800 toneladas de pinha”.
Em Portugal estão registados 5.255
operadores, autorizados a proceder à
colheita, transporte, armazenamento,
transformação, importação e exportação,
a maioria dos quais nos distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém. Com a publicação do Decreto-Lei 77/2015, passou a
ser obrigatório comunicar ao Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) o registo dos operadores e as atividades do circuito económico da pinha.
Questionado pela “Vida Económica”, o
Ministério da Agricultura, que tutela o
ICNF, diz que, quanto aos volumes transacionados de miolo de pinhão, “o ICNF
não dispõe de informação”.
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POLÍMERO BIODEGRADÁVEL AJUDA À RECUPERAÇÃO DOS SOLOS QUEIMADOS EM CINCO ANOS

Innovatis quer investir em Portugal
na produção do Fertisap
A Innovatis, uma empresa brasileira
na área da biotecnologia sediada
em S. Paulo, investiu quatro
milhões de euros em 2013 numa
unidade de desenvolvimento
de formulações à base de
polímeros superabsorventes
para aplicação no setor agrícola
e nas áreas domissanitária
e veterinária. Entre vários
produtos, concebeu o Fertisap,
um polímero biodegradável que
contém aminoácidos, fertilizantes,
nutrientes e sementes de qualquer
espécie de árvores e que ajuda à
recuperação dos solos queimados
em cinco anos, um período de
tempo bem mais curto face à média
de 15 a 20 anos que esse processo
leva através de técnicas tradicionais.
Em entrevista por email a partir
de S. Paulo, Roberto Rozenblum,
presidente da empresa, mostra-se
otimista. “Trabalhamos e apostamos
em inovação e certamente
encontraremos um parceiro para
a implantação das instalações em
Portugal” numa região do país
onde haja “recetividade às novas
tecnologias”. Prevêem investir,
numa primeira fase, 500 mil euros e
criar 40 postos de trabalho.
TERESA SILVEIRA
teresasilveira@vidaeconomica.pt

Vida Económica - A Innovatis quer
instalar uma unidade fabril em Portugal, destinada à produção do Fertisap.
Qual é o potencial da implantação em
Portugal? E que plano de investimento
têm para o nosso país?
Roberto Rozenblum - A Innovatis é
uma empresa voltada para as áreas da
química e biotecnologia. Dedicamo-nos
exclusivamente ao desenvolvimento e
produção de produtos inovadores, quer
pela sua formulação, quer pela forma
de apresentação. Desenvolvi produtos
para os segmentos domissanitário, veterinário, jardinagem e agricultura e que
são, na sua maioria, formulados utilizando polímeros. Sobre o Fertisap, que nos
propomos fornecer ao Governo português para a recuperação das áreas florestais incendiadas em Portugal no ano
passado, a nossa proposta é de implantarmos uma unidade fabril em Portugal
para a produção desse produto, bem
como de outros produtos, profissionais e
domésticos, de vários segmentos (veterinários, jardinagem, agricultura domissanitário) para responder aos mercados
europeu e asiático.
VE – Qual é o elemento diferenciador deste produto face às soluções
que existem no mercado?
RR - Tenho absoluta certeza de que
a aplicação do Fertisap nas florestas incendiadas implicará a sua reconstituição
num espaço de tempo reduzido, com
substancial economia de água. Sobre
a biotecnologia, estou ciente de que

“Tenho absoluta certeza de que a aplicação do Fertisap nas florestas incendiadas
implicará a sua reconstituição num espaço de tempo reduzido”, garante Roberto
Rozenblum, presidente da Innovatis.

Portugal vem se dedicando bastante a
essa área, com centros de pesquisas e
capacitação de profissionais. Há muito a
fazer nessa área e a tecnologia de utilização de polímeros nesse segmento compreende uma imensa amplitude para
o desenvolvimento de produtos, compreendendo ingredientes biológicos na
sua composição. Esse é o futuro, ou seja,
produtos biológicos com muita eficácia,
maior segurança de aplicação, baixa ou
nenhuma toxicidade e preservação do
meio ambiente. Assim, a Innovatis pretende implantar uma unidade fabril de
produtos biológicos com a tecnologia
que é detentora (polímeros) e, concomitantemente, um centro de pesquisa
para o desenvolvimento de novos produtos biológicos, com a colaboração e
participação direta de profissionais portugueses.
VE - A importação do Fertisap do
Brasil é possível, para já?
RR - Podemos enviar, desde o Brasil,
o Fertisap. Porém, em função das quantidades de produtos necessárias, a produção em Portugal seria mais eficiente.
E, claro, a criação de um polo industrial
de investigação e desenvolvimento de
subprodutos do Fertisap, para prevenção de incêndios. Dependerá do tempo
necessário para fornecer o produto, mas
creio que há tempo para a instalação de
uma área fabril em Portugal para a produção e consequente fornecimento.
VE – Sei que estão em contacto com
as autoridades portuguesas e que pretendem encontrar uma universidade
e um investidor para estabelecerem
parcerias. Acredita que haverá interessados?
RR - Acreditamos que sim. A Innovatis
tem por vocação o desenvolvimento de
produtos inovadores, utilizando-se de
uma tecnologia para produtos químicos
com menor toxicidade, maior eficácia,

maior segurança de aplicação dos produtos e menor impacto ambiental, bem
como a inovação na área da biotecnologia. Trabalhamos e apostamos em inovação e certamente encontraremos um
parceiro para a implantação das instalações em Portugal, na Grande Lisboa,
Vila Franca de Xira e ou regiões periféricas, como Carregado, Seixal, Barreiro ou
Montijo. Locais onde podemos oferecer
trabalho e onde haja recetividade às novas tecnologias.

VE – Qual é o montante do financiamento e quantos postos de trabalho
prevêem criar?
RR - Depende da quantidade inicial
de linhas de produção que serão instaladas, mas posso prever que o investimento inicial deverá andar próximo de
500 mil euros (por linha de produção).
Igualmente os postos de trabalho criados dependerão da definição dos produtos que inicialmente iremos produzir
em Portugal, mas, de início, a Innovatis
deverá criar pelo menos 40 postos de
trabalho. Depois, com a ampliação das
linhas, podem ser criados novos postos
de trabalho.

VE - Portugal tem em execução o
quadro comunitário Portugal 2020.
Acredita que o vosso projeto tem potencial para ser apoiado?
RR - Acreditamos que teremos o apoio
do Portugal 2020 e estamos trabalhando
para tal. Por ser um projeto e produtos
inovadores para área da agricultura e
demo sanitária (problemas públicos), seremos um possível projeto diferenciado
no Portugal 2020. Não existem candidaturas ou, se existem, são muito poucas,
para um projeto dessa magnitude e inovação em biotecnologia. Sendo Portugal
uma referência em investigação tecnológica, também queremos tornar o nosso
setor uma referência.
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Cereais: é preciso “eficiência produtiva”
e uma “oferta adequada ao mercado”
Os cereais de outono/inverno
registam, pelo quinto ano
consecutivo, uma diminuição da
área instalada. O INE prevê que,
nesta campanha, ensombrada
pela seca meteorológica e com
perspetivas de manutenção da
escassez de precipitação e teores
de humidade dos solos muito
baixos, se atinja um mínimo
histórico de 121 mil hectares, a
menor área dos últimos 100 anos.
Não obstante as condições
climatéricas adversas, Portugal
tem “capacidade de organização
da produção”, tem realizado
“investimento em tecnologias”,
incluindo na agricultura de
precisão, e tem “indústrias com
capacidade” para escoar a matériaprima.
Em entrevista à “Vida Económica”,
Luís Souto Barreiros, coordenador
do grupo de trabalho para a
Estratégia e Plano de Ação para a
Promoção dos Cereais, é taxativo:
é preciso “apostar na eficiência
produtiva” e em “espécies
diferenciadoras” e, em simultâneo,
“trabalhar em parceria com a
indústria e a distribuição”, para que
a oferta de cereais seja “adequada
às necessidades do mercado”.
TERESA SILVEIRA
teresasilveira@vidaeconomica.pt

Vida Económica – O INE publicou a
20 de fevereiro as previsões agrícolas
a 31 de janeiro e, no que se refere
a cereais, o cenário não é positivo,
apontando para que os de outono/
inverno registem, pelo quinto ano
consecutivo, uma diminuição da área
instalada. Como se contraria esta tendência?
Luís Souto Barreiros - Há vários fatores que contribuem para esta diminuição. No entanto, a presente e a anterior
campanha
foram
afe-

“Valorizar
a produção
nacional”

O

s produtores de milho grão “vivem um dos seus momentos
mais difíceis”, devido à “acentuada e contínua quebra da cotação
deste produto no mercado mundial de
há quatro anos a esta parte”. Numa outra vertente, o setor leiteiro está numa
“profunda crise económica”, pelo que

tadas por uma situação climática particularmente complicada. Esta tendência de diminuição da produção que se
verifica no setor dos cereais em geral é
que levou a que o Governo constituísse
o grupo de trabalho dos Cereais, com
a missão de propor uma estratégia nacional.

tejo, Ribatejo e Oeste, onde está 70%
da produção. Destaco também a importância nas regiões de Entre Douro e
Minho e Beira Litoral, no que se refere
ao milho e, em particular, ao milho forrageiro, que está intimamente associado à bovinicultura leiteira. É muito difícil
dizer que umas espécies têm potencial
e outras não. Na realidade, todas têm
potencial. Há, no entanto, necessidade de apostar
na eficiência
produtiva, prod u z i r
mais e
melhor
c o m
menos
c u s t o s ,
o que
conduzi-

VE – O senhor coordenou esse grupo de trabalho. Que diagnóstico traçaram?
LSB - O diagnóstico efetuado ao setor permitiu identificar um conjunto de
debilidades a enfrentar, mas, também,
bastantes elementos positivos a potenciar. Entre os problemas destaco os
elevados custos de produção e a adaptação às alterações climáticas. No que
se refere aos aspetos positivos, destaco
a capacidade de organização da produção, o investimento em tecnologias,
nomeadamente as relacionadas com
a agricultura de precisão, e a existência de indústrias em Portugal com
capacidade para escoar a
produção. Outra área
de oportunidade relaciona-se com a tendência da indústria,
distribuição e consumidores por compras
de proximidade e
com rastreabilidade
definida.
Luís Souto Barreiros, coordenador do grupo de trabalho para
a Estratégia Nacional e o Plano de Ação para a Promoção do

Desenvolvimento da Cultura dos Cereais, em representação
VE - Como é que
do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
a Estratégia Nacio(GPP) do Ministério da Agricultura.
nal para a Promoção da Produção
de Cereais que entregaram ao minisrá com certeza a alterações no padrão
tro da Agricultura pode ajudar a muprodutivo. Paralelamente, é necessário
dar o cenário traçado pelo INE?
que a produção trabalhe em parceria
LSB - O Plano Nacional de Regadios
com a indústria e com a distribuição, no
cria condições para a expansão da culsentido de desenvolverem uma oferta
tura dos cereais. Assim, a Estratégia
adequada às necessidades do mercaproposta prevê um conjunto de medo, o que naturalmente depois terá imdidas em várias áreas, de curto e de
pacto nas espécies cultivadas.
médio prazo, que poderão conduzir à
inversão da situação que o setor dos
VE - E qual é o potencial do regadio,
cereais hoje atravessa em Portugal, notendo em conta a seca e as alterações
meadamente ao nível do grau de auto
climáticas?
aprovisionamento.
LSB - O regadio, num país como Portugal, em que grande parte do território
VE - Em que zonas do país há mais
está sujeito a condições de escassez de
potencial para a produção de ceágua durante períodos cruciais para o
reais? E que espécies de cereais?
desenvolvimento das plantas, assume
LSB - A cultura dos cereais fazum papel crítico para a agricultura. Se
-se por todo o país, mas concennuma situação normal o regadio é estra-se essencialmente no Alensencial para assegurar níveis de produ-

“urge aproximar a produção, a indústria
e a grande distribuição, de modo a valorizar a produção nacional”.
O 9º Colóquio Nacional do Milho, organizado em fevereiro na Póvoa de Varzim pela ANPROMIS - Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo,
sentou à mesa agricultores, indústria,
grande distribuição e Governo para um
debate sobre o futuro dos cereais e do
leite em Portugal. Ali ficou patente que
a Estratégia Nacional para a Promoção
da Produção de Cereais que o Governo
vai apresentar em breve “é um sinal de
alento” e revela “a atenção dedicada a

esta importante fileira”. Cientes de que
Portugal possui um grau de auto aprovisionamento de cereais “entre os mais
baixos da UE”, apenas ultrapassado por
países como Chipre, Malta e a Holanda, e que esse facto “coloca em causa
a nossa soberania alimentar”, os produtores foram unânimes: “o milho produzido em Portugal é, reconhecidamente,
de muito boa qualidade” e é “urgente
valorizá-lo junto da indústria nacional”.
Para aumentar a eficiência produtiva,
é preciso fazer “uma aposta fundamental” na agricultura de precisão e no investimento em novas tecnologias, como

tividade que tornem as diversas culturas
sustentáveis do ponto de vista económico, num cenário de alterações climáticas a situação torna-se ainda mais crítica. O regadio, no caso dos cereais, já
não é apenas uma necessidade para as
culturas de primavera-verão, mas, também, para as culturas de outono-inverno, como forma de permitir produtividades significativamente mais elevadas
e melhor qualidade da produção.
VE - A registar-se um aumento da
produção nacional de cereais, fruto
da implementação desta estratégia,
qual o destino privilegiado dessa produção? A indústria?
LSB - O mercado interno é um destino incontornável. Portugal é historicamente dependente da importação
de cereais, mas apresenta um dos mais
baixos níveis de auto aprovisionamento
do mundo. O grau de auto aprovisionamento dos cereais, que era de cerca
de 60% em 1989, é, atualmente, cerca
de 23%, uma vez que a produção não
acompanhou o aumento do consumo
interno, em particular para alimentação
animal.
VE – Então, onde é que perdemos
capacidade de auto aprovisionamento?
LSB - A perda de auto aprovisionamento ocorreu no milho, de 45% para
31%, e no trigo, de 49% para 6%. O
arroz tem apresentado níveis mais elevados. Verifica-se que toda a indústria
nacional recorre às importações. No entanto, por muito que a eficiência melhore e os custos de produção diminuam,
a produção nacional dificilmente será
competitiva em termos de preço com
o produto importado. Deste modo, a
melhor alternativa é a diferenciação e
a produção de produtos para os quais
a indústria ou distribuição estejam dispostos a pagar um preço superior. Com
isto tirando partido da crescente valorização por parte do consumidor da origem nacional e regional e das compras
de proximidade e com rastreabilidade
definida.
VE – E em que espécies diferenciadoras podemos apostar?
LSB – Neste quadro, surgem novos
mercados, de que são exemplos o milho pipoca, o milho para broa, o pão de
cereais regionais ou os cereais com baixos teores em pesticidas.

forma de também gerar “competitividade tanto dos produtores de milho grão
como de milho silagem”.
Sendo a “seca extremamente severa”
que assola o nosso país, sobretudo no
Centro e Sul, “motivo de enorme preocupação, pois coloca em causa a sobrevivência de um elevado número de explorações agrícolas e agro-pecuárias”,
os produtores de milho deixaram um
apelo ao Governo para que “defenda
de forma decidida o investimento em
novas infraestruturas de retenção de
água nas principais regiões agrícolas do
país”.

