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EDITORIAL

Neste ano que terminou, mais 
um, mais uma vez apareceram 
algumas maçãs podres que 
contaminaram e muito a nossa 
confiança nas instituições que 
nos “governam”. Continuamos 
ainda a viver num faz de conta 
permanente em que as ilusões 
que sorrateiramente nos vão 
mostrando, nada mais não são 
que isso mesmo, ilusões. No 
entanto, e porque a grande 
maioria de nós há muito deixou 
de acreditar em mágicos, o 
país continua a produzir, a 
vender, a investir, a exportar, a 
contratar, a rolar!

Nesta edição, vamos 
apresentar alguns casos de 
sucesso agrícola, que nos 
mostram uma nova geração de 

agricultores, mais informados, 
mais determinados, com 
uma visão empresarial do 
negócio, mas com os mesmos 
valores éticos e morais dos 
seus antepassados, que vão 
amanhando a terra, que os 
sustenta, que nos alimenta.

Quando consultamos o Pordata 
e constatamos que de 2012 
tínhamos 50.000 empresas 
agrícolas e em 2013 passamos 
para 100.000, registamos um 
regresso à nossa maior riqueza 
nacional: a terra. Essa riqueza 
que durante os últimos anos foi 
paulatinamente abandonada, 
porque o capital assim o impôs, 
foi retomada com sucesso, 
com vontade e como desígnio 
nacional do nosso país.

As nossas frutas, o nosso 
vinho, o nosso azeite, as 
nossas batatas, o nosso leite, 
a nossa água, o nosso mel, a 
nossa floresta, a nossa riqueza 
nacional, é o que a nossa terra 
nos dá, e tem-nos dado tanto!!!
Desejamos a todos um ano 
melhor. 

Fernando Cardoso

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico – 
convertido pelo Lince.         
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ESTUDO: A Agricultura em Portugal

A Agricultura em Portugal
A atividade agrícola mudou muito nas últimas décadas. Ou nem por isso?

O ano agrícola 2013/2014 
decorreu com relativa 
normalidade, apesar das chuvas 
estivais que condicionaram as 
colheitas. O ano caraterizou-se 
por um final de outono seco, que 
permitiu a realização da maioria 
dos trabalhos de preparação 
dos solos/sementeiras das 
culturas outono/invernais. A 
partir de meados de dezembro, a 
instabilidade atmosférica instalou-
se, com extensos períodos de 
precipitação contínua (fevereiro 

foi o mais chuvoso dos últimos 
trinta e cinco anos) e fenómenos 
meteorológicos extremos 
(depressões). Estas condições 
atmosféricas originaram situações 
de cheia nas várzeas do Tejo e do 
Sorraia e dificultaram os trabalhos 
agrícolas, com o acesso das 
máquinas aos terrenos a ser feito 
de forma muito condicionada. O 
período estival caraterizou-se por 
temperaturas amenas e, no final, 
por precipitação muito elevada, 
que prejudicou as vindimas, a 

apanha das frutas e a colheita 
das culturas de primavera/verão. 
Estas condições tiveram também 
um impacto negativo na qualidade 
do produto final da maioria das 
culturas, particularmente nas 
que se encontravam em fim de 
ciclo produtivo (uva, tomate 
para a indústria e hortícolas 
para consumo em fresco), com 
os elevados teores de humidade 
a facilitarem o surgimento de 
doenças criptogâmicas.
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Globalmente, o ano agrícola 
2013/2014 caracterizou-se por 
aumentos de produção, face à 
campanha anterior, nos cereais de 
inverno, na batata, nas culturas 
hortícolas e nalguns frutos, 
designadamente na pera, nas 
prunóideas (pêssego e ameixa) e 
nos citrinos.

Em contrapartida a produtividade 
do tomate para a indústria (76,1 
mil kg/ha) ficou aquém do 
esperado. A campanha oleícola 
também não decorreu nas 
melhores condições, registando-
se um decréscimo de 33,5% na 
produção de azeitona para azeite, 
sendo que o peso dos azeites com 
acidez igual ou inferior a 0,8º 
diminuiu consideravelmente.

As condições adversas no início 
da primavera, nomeadamente o 
excesso de humidade dos solos, 
obrigaram ao prolongamento das 
sementeiras do milho. Por outro 
lado, as baixas temperaturas 
provocaram atrasos na emergência 
e no crescimento inicial da 
cultura. Posteriormente os teores 
de humidade muito elevados 
dificultaram o amadurecimento do 
grão, condicionando a colheita e 
aumentando os custos de secagem, 
o que aliado à descida do preço 
desta commodity nos mercados 
internacionais, contribuiu para 
uma diminuição da rentabilidade 
da cultura do milho. Desta forma, 
a superfície de milho e a respetiva 
produção registaram um ligeiro 
decréscimo face a 2013.

Produção de Frutos Frescos

Na região do Oeste as macieiras 
apresentaram uma floração e 
vingamento regulares o que, 
conjugado com a evolução 
das temperaturas, promoveu 
o crescimento dos frutos. Em 
contrapartida no Interior Norte 
a floração/vingamento não 
decorreu nas melhores condições. 
Desta forma, a produção de maçã 
situou-se nas 274 mil toneladas 
(-4,7% face a 2013), com os frutos 

a apresentarem boa qualidade 
(calibres regulares e boas 
colorações).

As pereiras beneficiaram de 
condições muito favoráveis na 
fase de vingamento do fruto 
(temperaturas relativamente 
elevadas e fraca precipitação). A 
produção, apesar do aparecimento 
de sintomas de estenfiliose e 
de ataques de psila, atingiu 210 
mil toneladas, o segundo maior 
registo das últimas três décadas. 
As condições climatéricas durante 
o ciclo de desenvolvimento 
promoveram o aumento do calibre 
dos frutos, embora com baixo Brix 
(indicador dos teores de açúcar). 

A produtividade do pêssego 
foi das melhores das últimas 
décadas, devido às condições 
meteorológicas favoráveis 
registadas durante o 
desenvolvimento e crescimento 
dos frutos. No entanto, a intensa 
pluviosidade ocorrida no mês 
de setembro danificou os frutos 
que ainda se encontravam nos 
pomares por colher. Ainda 
assim, a produção alcançada foi 
substancialmente superior à 
de 2013 (+79,7%) e à média do 
último quinquénio (+27,0%). 
Parte significativa da produção 
apresentou um calibre inferior ao 
normal, com consequências na sua 
comercialização em fresco.

ESTUDO: A Agricultura em Portugal
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A precipitação e as elevadas 
amplitudes térmicas na fase 
da floração/polinização da 
cereja, para além de retardarem 
o desenvolvimento cultural, 
provocaram muitas situações 
de polinização deficiente e 
aborto dos frutos em fases de 
desenvolvimento posteriores, 
principalmente nas variedades 
precoces Burlat e Earlise. As 
variedades intermédias e tardias 
foram menos afetadas pelas 
condições climatéricas adversas, 
contribuindo para atenuar as 
quebras de produção que, face 
a 2013, registaram valores 
pouco significativos (-1,8%). A 
qualidade das cerejas foi boa, 
apesar de algumas situações de 
fendilhamento provocadas pelas 
chuvas do final da primavera, com 
a consequente perda de capacidade 
de conservação dos frutos.

Vinho

As condições climatéricas na 
floração/alimpa e fases posteriores 
determinaram a ocorrência de 
algum desavinho (flores que 
não evoluíram para fruto) e 
bagoinha (bagos de pequena 
dimensão, não maduros), bem 
como de ataques de míldio, oídio, 
podridão cinzenta e traça da 
uva, ocorridos principalmente 
em agosto. As vindimas, que 
decorreram normalmente até à 
primeira semana de setembro, 
foram condicionadas com o 
início da precipitação, que 
dificultou a operação e diminuiu 
a qualidade dos mostos, com 
muitas uvas recepcionadas nas 
adegas num estado sanitário 
deficiente, com podridões ácidas 
e atividades fermentativas 
iniciadas. No entanto, a produção 
foi sensivelmente idêntica à da 
campanha anterior (-0,7%).

Azeite

Nos olivais tradicionais, 
maioritariamente compostos 
pela variedade Galega vulgar 
(suscetível à mosca da azeitona 

e, em geral, com uma presença 
muito elevada de inóculo do fungo 
Colletotrichum spp., causador da 
doença da gafa), a precipitação 
e as temperaturas elevadas de 
setembro e início de outubro 
conduziram a fortes ataques destes 
agentes patogénicos. Em muitos 
destes olivais, grande parte da 
produção acabou por cair ou, por 
apresentar condições sanitárias 
muito deficientes, não foi colhida

Nos olivais intensivos, com 
variedades mais resistentes, menor 
carga de inóculo e tratamentos 
fitossanitários realizados de forma 
adequada, os ataques não foram 

tão intensos e, consequentemente, 
as quebras de produção foram 
menores. Globalmente registou-
se uma diminuição de 33,5% na 
produção de azeitona para azeite, 
sendo que o peso dos azeites com 
acidez igual ou inferior a 0,8º 
desceu consideravelmente (65,8% 
da produção total de azeite, face 
aos 85,2% de média no quinquénio 
2009-2013).

ESTUDO: A Agricultura em Portugal
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A arte de saber esperar

A arte de saber esperar

Alexandre Baptista ‑ Produtor de Vinho

Em Dezembro de 2009 elaborei o 
meu pojeto de instalação como 

Jovem Agricultor: 
o projeto foi aprovado com uma 

candidatura de 6ha de vinha.
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A arte de saber esperar

BIZMIX: Fale-nos um pouco da 
empresa: como e quando surgiu, 
etc…

ALEXANDRE BAPTISTA: 
Tudo começou em 2009 com um 
desafio lançado por um amigo, 
instalado na área agrícola há mais 
de 20 anos. Na verdade o meu 
limite em termos étarios para a 
instalação como Jovem Agricultor 
aproximava-se do fim, visto que 
estava prestes a completar 40 
anos de idade. Pois bem, recolhi 
algumas opiniões entre família e 
amigos. A decisão estava tomada, 
iria avançar. 

O passo seguinte era fundamental, 
a escolha de uma boa vinha 
constitui desde logo fator decisivo 
para o sucesso ou insucesso. 
Telefonei a um  “pseudo-agricultor 
“, já que a sua ocupação principal 
éra ser presidente da Camara 
Municipal de Nelas e questionei-o 
sobre a intencionalidade no 
arrendamento. Falei-lhe dos meus 
objetivos e de imediato marcámos 
encontro na vinha. Os detalhes 
foram perfeitamente acertados 
em poucos minutos. Estava feito o 
acordo.

Em Dezembro de 2009 elaborei 
o meu projeto de instalação como 
Jovem Agricultor. O projeto foi 
aprovado com uma candidatura 
de 6 ha de vinha. Assinei contrato 
com o PRODER em Maio de 2010 
e pouco tempo depois estava a 
receber os primeiros apoios.

A tarefa era gigante, podar, 
posicionar tratamentos 
fitossanitários, esladroar, erguer a 
sebe, marcar a vindima e por fim, 
vindimar. Qual a unica estratégia 
possívél? Simples, fazer uma coisa 
de cada vez.

Em 2011 mantive a área de 
vinha, 2012 aumentei para 10 ha 
e finalmente estabilizei nos 14 
ha nos dois últimos anos (2014 e 

2015). Objetivos principais: diluir 
custos e fazer face à baixa de 
preços verificada logo em 2011.

A produção oscilou entre as 
33 toneladas em 2010 e as 92 
toneladas em 2015. Os meus 
objetivos foram atingidos, com 
muito esforço, vejamos:

- falta de mão-de obra;

- trabalhadores agrícolas sem 
formação;

- elevada alternância nos 
trabalhadores;

- pouco profissionalismo;

- falta de responsabilidade;

- forte envelhecimento no seio dos 
trabalhadores.

Pois bem, depois desta aventura, 
decidi que para 2016 ficarei apenas 
com 2 ha de vinha, sendo que 
“reiniciarei” este projeto com duas 
tesouras da poda e umas quantas 
mais tesouras de vindima.

B: Como surgiu o gosto pela 
viticultura?

AB: Trabalho na área agrícola 
por opção. Fiz a minha formação 
na Escola Superior Agrária 
de Castelo Branco e pouco 
tempo após a conclusão do 
curso começei a trabalhar numa 
associação de âmbito nacional a 
AJAP – Associação dos Jovens 
Agricultores de Portugal.

A assistência técnica na área 
da viticultura foi sempre uma 
vertente importante na AJAP. 
Sem dar por isso constatei que 
desenvolvi interesse e gosto por 
esta área específica.

B: Fale-nos um pouco dos seus 
vossos vinhos. 

AB: A verdade é que sou apenas 
viticultor. No entanto em 2011 

eu e um amigo decidimos fazer 
uma pequena brincadeira com a 
casta Touriga Nacional. Juntámos 
a casta proveniente do Dão com 
a mesma casta com origem na 
Beira Interior, concretamente 
da Vermiosa. Estamos neste 
momento a trabalhar o rótulo 
com o objetivo de colocar o 
vinho no mercado. Serão apenas 
1000 garrafas de um vinho com 
origem em uvas resultantes de um 
excelente ano vitícola. Provámos 
o vinho em 2014 e concordámos 
ser bastante original, com um 
potencial de envelhecimento 
enorme. 

B: Na sua opinião quais os 
problemas de um produtor de 
vinho?

AB: Os problemas de um produtor 
de vinho começam desde logo 
na vinha. Por vezes a estratégia 
delineada tem de ser revista, 
vejam-se as constantes alterações 
climáticas que podem colocar toda 
a produção em causa. As pragas 
e doenças já conhecidas e outras 
que teimam em aparecer com mais 
insistência.

A data da vindima, fator 
fundamental para a obtenção de 
bons vinhos. A espera pelo estado 
de maturação mais indicado para 
a obtenção de bons vinhos, em 
alguns anos coincide com queda 
de chuva e logo com diminuição 
na qualidade.

O problema último é sem 
dúvida a comercialização. 
Muitos produtores de vinho 
não conseguem diferenciar 
o seu produto e/ou garantir 
preços de mercado que lhes 
permitam continuar no negócio 
com perspetivas contínuas de 
investimento na cadeia: vinha-
vinho-mercado.
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A arte de saber esperar

B: Considera que a Região dos 
Vinhos do Dão começa a ter 
excesso de produtores?

AB: Não me parece. Desde logo 
não acho razoável que empresas 
novas surjam do nada. Quero com 
isto dizer que, com toda a certeza 
terão tido em linha de conta o seu 
lugar no mercado e a diferençiação 
do seu produto. Por outro lado, 
acho que falta alguma ousadia e 
eventualmente originalidade nos 
agentes instalados, a generalidade 
apresenta vinhos “muito iguais”, 
chatos e pouco motivantes. 
Existem alguns casos isolados 
em que a inovação resulta em 
vinhos interessantes, diferentes 
e complexos, motivos de sobra 
para que os apreciadores de vinho 
realizem os seus investimentos.

  

B: E relativamente à 
promoção da região e dos 
vinhos?

AB: Como consumidor 
sinto que a cidade de 
Viseu se tem envolvido 
cada vez mais com o seu 
vinho, o vinho do Dão. 
Têm surgido iniciativas 
bastante interessantes que 
relacionam os habitantes 
da cidade e os turistas 
com a cultura do vinho e 
da vinha. O vinho do Dão 
tem-se  libertado mais 
do circuito profissional, 
atingindo de forma mais eficaz 
o consumidor final. A presença 
assidua em eventos socio-
culturais como sejam, a Festa das 
Vindimas, Jardins Efémeros, Os 
Vinhos de Inverno, A Rota dos 
Vinhos do Dão, Rally Vinho do 
Dão, contribuem de forma muito 
significativa para a valorização 
da marca e no estabelecimento de 
relações fortes com a sociedade 
anónima.

Globalmente penso que têm 
existido esforços, com iniciativa 
nas entidades competentes, por 
forma a divulgarem a região e 
os seus vinhos, nomeadamente 
com a presença de interlocutores 
profissionais em eventos 
nacionais e internacionais, onde 
reconhecidamente os vinhos do 
Dão aparecem entre os melhores 
do Mundo.

B: Considera que as 
cooperativas/associações são 
uma mais-valia? Porquê? 

AB: As cooperativas constituiram 
sempre uma mais valia para os 
produtores de uvas, desde logo 
porque garantem o escoamento 
do seu produto. Por outro lado 
a evolução das Cooperativas 

ao longo dos últimos anos foi 
enorme, desde a renovação 
das instalações, contratação de 
técnicos para os seus quadros e 
gestão mais profissional, fatores 
que se traduziram em melhorias 
qualitativas dos seus vinhos.

As associações permitem que 
a informação chegue de forma 
mais rápida e simplificada aos 
agricultores. A descentralização 
de tarefas que lhes foi conferida 

contribuiu para uma melhoria 
na resolução de problemas. 
Dou o exemplo das salas de 
atendimento para o parcelário, 
processo complicado que graças 
ao conhecimento profundo 
que os técnicos têm das várias 
regiões onde estão inseridos, 
conferiram mais rigor e realismo 
ao sistema. Por último, o trabalho 
desenvolvido no campo pelos 
técnicos das associações é na sua 
maior objetividade, extensão 
rural, com todas as vantagens 
inerentes. 

B: Que satisfação proporciona 
“cultivar”/trabalhar o campo? 

AB: O campo tem para mim 
uma magia muito original, sou 
totalmente apaixonado pela 
natureza. Trabalhar ao ar livre foi 
sempre algo que me fascinou.

A vinha é uma cultura que tem um 
ciclo vegetativo muito variavél, 
vejamos o que acontece desde o 
desenvolvimento dos gomos até à 
exuberância da sua vegetação. As 
diferentes tonalidades das folhas, 
o desenvolvimento dos frutos e 
a colheita. São acontecimentos 
muito especiais.

A parte social que envolve o 
processo é muito rica e diversa. 
O enriquecimento pessoal ao 
longo destes anos foi muito 
gratificante. Conheci pessoas 
muito interessantes e dedicadas, 
fiz novos amigos.

O meu conselho para quem gosta 
do campo e tem a certeza de 
conseguir criar alicerces que lhe 
permitam a sua concretização 
pessoal e indepêndencia 
económica na agricultura, vai 
no sentido de com objetividade, 
persistência e dedicação, iniciarem 
a atividade agrícola.
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Naturalmente... Português

NATURE BERRY
Carlos Almeida ‑ Gerente

A Nature Berry é uma empresa familiar que tem por princípio a 
preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, a biodiversidade e as 
boas práticas agrícolas.  A nossa paixão é a natureza, pela terra e pelo ar 
puro. Viciados em produtos de alta qualidade! Apostamos em formação 
nestas áreas. Fizemos o curso de jovens agricultores e frequentamos 
formações temáticas na área de agricultura biológica. Tudo isto em 

comunhão com a nossa formação base, faz de nós uma equipa dinâmica e 
eficaz. Queremos cuidar dos nossos mirtilos e dos nossos clientes. É para 

isso que cá estamos, sempre unidos, como uma família.

http://www.natureberry.pt/
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Naturalmente Português

BIZMI: Fale-nos um pouco da 
empresa: como e quando surgiu, 
etc… 

CARLOS ALMEIDA: A 
empresa surgiu em 2013 quando 
profissionalmente me encontrava 
numa situação fragilizada, na 
empresa Free4students Portugal, 
criada por mim e por um grande 
amigo. Esta empresa dependia 
muito do mercado nacional e, 
como nessa altura, a conjuntura 
nacional não permitia o 
crescimento do negócio decidimos 
encerrá-la.  

Após aconselhamento de alguns 
amigos, que já tinham iniciado 
um projeto agrícola semelhante, 
e uma aprofundada análise do 
projeto PRODER,  percebi que 
tinha todas as condições para 
iniciar uma nova etapa na minha 
carreira profissional, até porque a 
minha Licenciatura em Gestão e 
o meu interesse pela agricultura 
davam-me a motivação certa para 
avançar com este projeto.  Assim 
nasceu a NatureBerry (www.
natureberry.pt).                                                                                                                                     

B: Gosta de trabalhar a terra, de 
ser agricultor? 

CA: Desde pequenino que tenho 
grande contato e admiração pela 
agricultura. Lembro-me de na 
minha infância ajudar os meus 
familiares, principalmente os meus 
avós no cultivo das terras. Mas 
nada me dá mais prazer do que 
trabalhar na minha “Mirtilândia” 
como carinhosamente lhe 
chamamos.                                                               

B: Como surgiu o gosto pela 
agricultura? 

CA: O gosto começa com as 
memórias de infância, mas 
desenvolve-se realmente quando 
perecebemos o potencial do setor 
agrícola em Portugal e vemos 
todos os dias o nosso projeto 
crescer e dar frutos.

 

B: O que produz? Para onde 
exporta? 

CA: Atualmente a produção é 
essencialmente de mirtilos e 
castanhas. Mas não vou ficar 
por aqui, quero diversificar o 
investimento produzindo outros 
frutos, mas ainda estou em fase 
de análise. O escoamento da 
minha produção de mirtilos faz-

se através da cooperativa Bfruit 
que exporta para todo mundo. 
Atualmente somos 120 sócios/
produtores.                                                                                                                                  

B: Que tipo de agricultura 
defende para Portugal? 

CA: O nosso objetivo é a 
agricultura biológica, para 
uma melhor preservação, 
sustentabilidade e biodiversidade 
do meio ambiente, sou um amante 
da natureza no seu estado mais 
puro. Tenho consciência que esse é 
o único caminho para um produto 
de maior qualidade, mais saudável 
e mais saboroso.  Para além disso 
também defendo uma maior união 
dos produtores portugueses para 
que haja uma produção de maior 
dimensão podendo, para além 
de colmatar o mercado interno, 
sermos mais competitivos no 
mercado externo, contribuindo 
assim para o crescimento 
económico português.                                                                  

B: Como avalia o estado 
(panorama) atual da 
agricultura? 

CA: Atualmente, conseguido 
em grande parte por todos 
os incentivos e ajudas vindos 

http://www.natureberry.pt
http://www.natureberry.pt
http://www.natureberry.pt
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Naturalmente Português

da União Europeia, existe um 
crescimento e modernização 
da agricultura em Portugal. 
Finalmente as politicas nacionais 
estão a olhar para a agricultura 
com outros olhos, é o futuro.                                                                  

B: E que cenário prevê? 

CA: Parece-me que estamos num 
bom caminho, com muitos jovens a 
criar o próprio emprego  e postos 
de trabalho. Acredito que os 
próximos governos vão continuar 
a reforçar o investimento no setor 
primário. 

B: Considera que as 
cooperativas são uma mais-
valia? Porquê? 

CA: Eu sou suspeito nesta 
questão, tanto considero uma 
mais-valia que até já sou membro 
de uma. Tenho a plena convicção 
que o cooperativismo é o futuro 
da agricultura para criar volume e 
canais de exportação.            

B: Como classifica o tipo de 
apoios existentes para o setor 
agrícola? Em que aspetos 
podiam melhorar? 

CA: No meu ponto de vista os 
apoios estão a ser bem aplicados 
havendo um maior controlo e 
seleção sobre esses mesmos apoios, 

com maior celeridade na análise 
dos projetos agrícolas.   

B: Que satisfação proporciona 
“cultivar”/trabalhar o campo?  

CA: Eu vejo a agricultura 
como um negócio mas também 
tenho paixão pelo que faço. Ver 
crescer, cuidar e colher o fruto 
dá um enorme gozo. Mas como 
empresário agrícola a paixão não 
chega, é necessário pensar na 
rentabilidade.    

B: Nos últimos 40 anos, 
Portugal passou de um país 
de doutores para um país de 
agricultores. Concorda?  

CA: Não, de todo. Estamos a 
crescer mas ainda há muitas 
terras para explorar. Existe 
sim um incentivo positivo para 
que haja mais agricultores, 
e muitos deles também são 
doutores. A agricultura atual 
não é a mesma do tempo dos 
meus avós. A agricultura atual é 
mais modernizada, mais sensível 
a proteger o nosso solo, mais 
controlada com regras e normas 
que nos “impõem” por um único 
objetivo, uniformizar e controlar 
a segurança, e a higiene da nossa 
produção.  

Principal produto 
Mirtilo

Produção Média Anual
1,5 tonelada (1º ano) com 

crescimento exponencial até o 
máximo previsto de 15 

toneladas/ano

Classificação
Jovem Agricultor

Principais compradores 
BFruit

Número de  funcionários
Maioritariamente mão de obra 

familiar
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Quem mexeu com o meu queijo?

Quem mexeu com o meu 
queijo?

TI’AMÉLIA

Teresa Santos, Alberto Jesus e Maria Amélia

Um bom queijo resulta do casamento entre uma boa alimen‑
tação, de um estábulo aconchegado, de um produtor meigo e 
preocupado com os seus animais, de muita higiene e de uma 

dose de paixão pelo processo que envolve o manuseamento do 
leite como matéria-prima e o produto final que é  o queijo.
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Quem mexeu com o meu queijo?

BIZMIX: Quando e como 
surgui?

TERESA SANTOS: Este projeto 
foi idealizado pelo meu pai. Que 
infelizmente nunca o concretizou. 
Em 2013,o meu marido foi o 
impulsionador para a criação da 
empresa e eu abracei o projeto 
e pu-lo em prática.O nome da 
queijaria é uma homenagem à 
minha mãe que é uma verdadeira 
mestre na confeção do queijo 
artesanal.

B: Como produz o queijo?

TS: O primeiro passo é a ordenha 
das cabras. De seguida o leite é 
pasteurizado a uma temperatura 
de 63º. Essa temperatura é 
mantida durante 30 minutos. 
O leite é arrefecido na tina de 
coagulação, após o arrefecimento, 
este é coalhado. À massa 
proveniente da coagulação do 
leite é feito o dessoramento e o 
enchimento dos moldes de forma 
manual. Mais tarde o queijo é 
colocado na câmara frigorífica 
a temperatura de 4 graus, para 
que seja garantida a qualidade do 
queijo. Todo o material usado na 
elaboração do queijo é em inox.

Tem havido uma aliança entre as 
técnicas ancestrais utilizadas pela 
gerações antepassadas e as regras 
impostas pela Direção Geral de 
Veterinária, só assim é possível 
criar o queijo TI´AMÉLIA.

B: Qual é a melhor altura para 
produzir o queijo?

ALBERTO JESUS: Todas as 

épocas são de excelência para a 
produção do queijo. 

O inverno é propicio ao fabrico de 
queijo fresco a sua textura é muito 
macio e o sabor bastante suave. 
Para além do queijo fresco e queijo 
amanteigado é bastante apreciado. 
É um queijo com aroma típico 
a cabra com uma pasta cremosa 
e apresenta uma crosta amarela 
palha.

O verão é fulcral para o fabrico do 
queijo curado que é delicioso para 
ser servido como aperitivo, pois 
apresenta uma pasta semidura  e 
um sabor requintado. Nesta época 
do ano aproveitamos sempre 
para fazer uma maturação mais 
prolongada do queijo, que lhe 
confere um sabor forte. Para 
lhe embelezar a crosta e lhe 
intensificar o sabor esse queijo é 
barrado com azeite e pimentão. 
Por último, a novidade do verão de 
2015 foi o queijo salsa e alho. Este 
queijo apaixonou o consumidor e 
foi bastante procurado.

B: Gosta de trabalhar nesta 
atividade?

TS : Adoro. É sem dúvida uma 
atividade que exige bastante 
trabalho e responsabilidade, pois 
o fabrico, a higienização do queijo 
e limpeza das instalações são 
processos morosos e minuciosos.

A venda é o terminar de um 
processo árduo, todavia o contacto 
com o cliente é gratificante. Esta 
deve ser realizada com calma, 
pois o cliente gosta sempre de um 
minuto de convívio.

B: Quem são os principais 
compradores?

AJ: O público-alvo é bastante 
heterogéneo e diversificado. 
Temos o cliente semanal que nos 
recebe sempre com agrado, o 
anónimo que viaja pelo concelho 
e vem nos procurar para degustar 
o queijinho típico da Serra De 
Leomil, o emigrante que vem 
matar saudades da nossa iguaria 
e a leva na bagagem quando 
parte no final das suas férias. Por 
último, temos recebido diversas 
propostas de estabelecimentos 
comerciais. Todos são bem-vindos 
e bem recebidos, pois o sucesso 
da queijaria é fruto de todos os 
compradores, a todos um bem aja.

B:Na sua opinião o queijo 
de cabra é valorizado pelo 
consumidor?

TS: O queijo de cabra é bastante 
valorizado, apreciado e procurado. 
O consumidor é conhecedor que 
o leite de cabra é rico em cálcio, o 
seu teor de colesterol é bastante 
reduzido bem como o seu valor de 
lactose sendo o risco de alergias 
atenuado.

B: Como podemos assegurar 
uma alimentação equilibrada 
para os animais?

TS: Uma boa alimentação 
vai elevar um bom queijo. A 
alimentação é assegurada nas 
pastagens naturais da Serra de 
leomil que são ricas em ervas 
silvestres, em giesta e urzes e 
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nos lameiros recheados de ervas 
tenras e frescas.

A ração a base de milho, trigo, 
cevada, trigo e ervilhas são outro 
componente deveras importante 
na sua nutrição. Nos dias 
gelados e chuvosos os animais 
são convidados a permanecer 
aconchegados nos estábulos a fim 
de prevenir futuras complicações 
a nível da saúde e com a finalidade 
de manter a produção de leite, 
nessas situações são alimentadas 
com o feno colhido no verão.

Um bom queijo resulta do 
casamento entre uma boa 
alimentação como já referi, de 
um estábulo aconchegado, de um 
produtor meigo e preocupado 
com os seus animais, de muita 
higiene e de uma dose de paixão 
pelo processo que envolve o 
manuseamento do leite como 
matéria-prima e o produto final 
que é o queijo.

B: Recebe algum tipo de apoio/
Incentivo do estado.

TA: Não.

B:  Nos últimos 40 anos 
Portugal passou de um país 
de doutores para um país de 
agricultores?

AJ: Eu diria que a agricultura 
passou a ser mais valorizada 
bem como o papel do agricultor. 
Muitos doutores ou licenciados 
enveredaram pela agricultura 
como forma de rentabilizar 
um legado herdado pelos pais, 
outros como fuga ao desemprego 
e viram na agricultura um 
modo de autonomia económica 

e uma forma de rentabilizar os 
mais diversificados produtos 
provenientes da Terra. E por 
último o doutor que procurou na 
agricultura um modo de vida mais 
calmo e tranquilo junto da família, 
este é o meu caso. Sou licenciado 
e procuro na agricultura o bem 
estar junto da minha família,  da 
euforia das viagens diárias que a 
minha profissão me obriga a fazer.

É relevante salientar que seja 
qual for a formação académica 
do agricultor, o seu papel na 
sociedade é assaz importante, pois 
a nossa alimentação é fruto da sua 
dedicação e trabalho.

 

Quem mexeu com o meu queijo?

http://www.ledout.pt


Isto é o que acontece a quem

todos conhecem a sua empresa!

Tráfego médio de 35.000 viaturas
por dia Outdoor Digital 4x3m

Aveiro - EN 109

Tráfego médio de 46.000 viaturas
por dia Outdoor Digital 4x3m
Viseu - Avenida Europa

PUB

PUB

http://www.ledout.pt
http://www.copyvis.pt
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Vai uma maçã?

Vai uma Maçã?

Fresca Aliança 

Nelo Ferreira ‑ Empresário agrícola

É um trabalho que apesar de ser duro e as vezes ingrato quando algo não 
corre bem, e a natureza não nos prega uma partida,  é libertador, não nos 

cansa a mente, e é compensador, ver quando as coisas correm bem,  o 
produto final, as lindas maças nas árvores prontas a colher, é algo que não 

se pode descrever, é bonito.
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Vai uma maçã?

BIZMIX: Fale-nos um pouco da 
empresa: como e quando surgiu, 
etc…

NELO FERREIRA:  A nossa 
empresa é  uma empresa familiar, 
em que os sócios são todos irmãos, 
o meu pai já possuía alguns 
pomares,  era ele que cuidava deles 
com a ajuda dos filhos. Este ano 
surgiu a oportunidade de comprar 
uma quinta com 12 hectares de 
plantação de macieiras, o que veio 
aumentar em muito a produção, 
o que me obrigou a dedicar o 
tempo inteiro à empresa. Tive 
necessidade de construir um 
armazém com camaras frigorificas, 
e assim nasceu a fresca aliança., 
lda.

B: Como surgiu o gosto pela 
agricultura?

NF: De muito cedo comecei a 
trabalhar na agricultura com 
os meus pais, era a fonte de 
rentabilidade deles, foi assim que 
me  afeiçoei à agricultura.

B: O que produz?

NF: A minha principal cultura é 
maçã.

B: Que tipo de agricultura 
defende para Portugal?

NF: Defendo uma agricultura 
de união, que consiste na união 
da agricultura com a agro-
industria, para acrescentar valor 
aos produtos e criar riqueza e 
emprego, como por exemplo, a 
transformação de produtos, que 
permite criar postos de trabalho 
fixos durante o ano, e não sazonal, 
e atraír mais investimento, 
sobretudo estrangeiros.

A união entre a agricultura e a 
agro-industria deve ser, no futuro, 

a aposta e o caminho a trilhar.

B: Como avalia o estado 
(panorama) actual da 
agricultura?

NF: Atualmente  a agricultura já 
não é o patinho feio da economia 
portuguesa, já é vista com outros 
olhos, já não é só praticado por 
velhos e analfabetos, que não 
sabiam fazer mais nada.

Agora temos engenheiros e 
técnicos especializados nas vastas 
áreas de produção, que nos ajudam 
em variados aspetos  relativos à 
produção, tratamentos e outras 
situações importantes.

Em consequência disto a 
agricultura evoluíu tecnicamente. 
É agora portinha para jovens  com 
muita vontade de trabalhar e fazer 
disso a sua profissão.

É naturalmente uma agricultura 
competitiva com utilização de 
máquinas modernas, que leva 
ao aumento da produção e com 
menos custos, propocionando 
um maior desafogo financeiro 
ao agricultor, podendo este 
investir, em novas soluções e na 
modernização da sua exploração.

B: E que cenário prevê?

NF: Espero sinceramente que o 
cenário do futuro, seja brilhante 
para a agricultura portuguesa.

O agricultor portugues é 
apaixonado pelo seu trabalho, 
gosta do que faz, nota-se alegria 
nos olhos, quando se fala da sua 
exploração, e isto é fundamental 
para que se sinta realizado naquilo 
que faz, apesar das dificuldades 
naturais desta atividade . 

Se o estado continuar a apoiar 
realmente quem trabalha, e a 
economia continuar a dar sinais 

de retoma, é sinal  de um futuro 
brilhante.

B: Considera que as 
cooperativas são uma mais-
valia? Porquê? 

NF:  Sim. As cooperativas são 
uma mais valia , porque consiste 
na união e organização dos 
produtores,  para assim poderem 
rentabilizar o nosso produto e 
para que o pequeno agricultor não  
esteja condenado ao definhamento 
e à sua eliminação.

B: Como classifica o tipo de 
apoios existentes para o sector 
agrícola? Em que aspectos 
podiam melhorar?

NF: Classifico esses apoios com 
fundamentais para a evolução e 
implantação de uma agricultura 
moderna e competitiva.

Sem esses apoios muitos dos 
atuais  projetos  não seriam 
possivéis de concretizar, não 
haveria modernização na produção 
que é fundamental para uma 
competitividade com os produtos 
estrangeiros. Muitas pessoas 
que se dedicam à agricultura 
nos ultimos anos e com sucesso, 
sem esses apoios não o teriam 
conseguido.

Os apoios podem sempre 
melhorar, é verdade que as pessoas 
que se dedicam à agricultura 
querem sempre mais ajudas, mas 
é preciso ver, se essas ajudas são 
mesmo para quem quer fazer da 
agricultura o seu modo de vida, 
não desperdiçando apoios com 
quem os não  mereça.

É certo que não somos um pais 
rico, para o governo dar mais 
apoios para todos os agricultores, 
mas é preciso que esse mesmo 
governo trabalhe nas instâncias 
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Vai uma maçã?

europeias, para conseguir apoios 
e fundos cada vez maiores para 
o nosso país e não deixar que 
os grandes paises imponham 
condições como bem entendem .

B: Que satisfação proporciona 
“cultivar”/trabalhar o campo?

NF: Proporciona uma satisfação 
imensa, uma alegria muito grande 
estar em contacto dia após dia 
com a natureza. É um trabalho 
que apesar de ser duro e as 
vezes ingrato quando algo não 
corre bem, e a natureza não nos 
prega uma partida,  é libertador 
, não nos cansa a mente, e é 
compensador, ver quando as coisas 
correm bem,  o produto final, as 
lindas maças nas árvores prontas 
a colher, é algo que não se pode 
descrever, é bonito.

B: Nos últimos 40 anos, 
Portugal passou de um país 
de doutores para um país de 
agricultores. Concorda? 

NF: Não concordo 
completamente, pois é verdade 
que ainda temos muitos doutores, 
e como se sabe alguns fazem de 
tudo para o ser.

Agora que nos ultimos anos 
muito mais gente se virou para 
a agricultura, isso é verdade, em 
alguns casos por necessidade pois 
devido à crise os empregos são 
escassos, mas também há aqueles 
que se formam em  áreas agricolas 
e que realmente querem e gostam 
da agricultura e vão fazer disso a 
sua profissão.

As ajudas do governo para novos 
projetos  aos jovens agricultores 
também permitem que cada vez 
mais pessoas se aventurem na 
profissão de agricultor.

Principal produto 
Maçã

Produção média anual
700 toneladas

Classificação
Micro-Empresa

Principais compradores 
Desfruta, Lda

Número de  funcionários
3

Valor faturação (aproximado)
180.000€
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http://www.udaca.pt
http://www.visar.pt/
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Uma varanda para o Rio Douro

Uma varanda
para o Rio Douro

Quinta da Barca
Justina Teixeira 

“O projeto Quinta da Barca nasce fruto da necessidade e da nossa vontade 
de associar a marca Busto aos excelentes vinhos que já produzíamos.
Assim, começámos a implantar estas marcas no mercado nacional, 

através de um projeto cuidado e no sentido de consolidar a nossa posição 
enquanto produtores de vinhos do Douro.”

http://quintadabarca.webnode.pt/
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Uma varanda para o Rio Douro

Quinta
da

Barca

Localizada em Mesão Frio, e como 
uma varanda para o rio que beija 
os seus pés, a Quinta da Barca 
conta com mais de um século de 
história. 

Depois de ter passado de 
geração em geração, a Quinta 
ficou abandonada, apesar de 
conter tesouros inigualáveis por 
descobrir.

Corria o ano de 1995 quando 
Alcino Mamede decidiu adquirir a 
Quinta, mas só uma década depois 
colheu o primeiro fruto, resultante 
de um trabalho difícil, desafiante, 
mas que em simultâneo se havia 
tornado numa paixão, que se vive 
todos os dias e transparece a cada 
palavra.

Surge assim o primeiro vinho: 
Busto, que iria marcar a história 
desta quinta, aliando a tradição 
a uma constante aposta nas 
tecnologias. 

De acordo com Alcino Mamede, 
a aposta foi usar as melhores 
castas, que, não sendo as mais 
produtivas, são as de melhor 
qualidade. “Quando se fala de uma 
pequena quinta, de um negócio 
familiar, um de dois caminho terá 
de ser tomado: ou se aposta numa 
maior produção ou em vinhos de 

maior qualidade. Na Quinta da 
Barca, aposta-se em castas que 
mesmo não tendo uma maior 
rentabilidade, são de extrema 
qualidade.”

Justina Teixeira, filha de Alcino 
e de Maria Helena Alves, cresceu 
na Quinta da Barca, tem celebrado 
as vitórias dos pais e dá-lhes 
motivação para continuar, a fazer 
mais e melhor. 

“Os meus pais começaram do 
zero, sem nada. Estão agora a 
ver os frutos de um trabalho 
desenvolvido por eles. “

Mas a paixão pelos vinhos chega?

Não, é preciso mais. É preciso ter 
sorte com o clima, ter uma equipa 
preparada para os imprevistos. 
Com base nisto, a equipa de 
enólogos em função da matéria-
prima que tem, vai trabalhar os 
vinhos. Seguem-se as ações de 
marketing, as vendas e depois, só 
depois, o reconhecimento. 

Com o Marquês de Pombal, figura 
singular e marcante na região 
do Douro, visto ter demarcado 
a região (mais antiga região 
demarcada do Mundo),  a ilustrar 
o seu primeiro rótulo, o Vinho 
Busto foi conquistando mercado, 
sendo, nos dias de hoje, um vinho 
apreciado por todo o país. O 
Busto tinto traz consigo aromas 
da Touriga Franca, da Tinta 
Roriz e da Touriga Nacional, 
castas que apenas compõem 
os melhores vinhos da Região 
Demarcada do Douro. O Bustos 
Branco traz a leveza das castas 
Viosinho, Malvasia Fina e Côdega 
do Larinho, que de igual forma, 
produzem todos os anos vinhos de 
brancos de extrema qualidade.

Em 2011 a Quinta da Barca vê 
reconhecido o seu trabalho ao 
conquistar a Medalha de Prata, no 
Concurso Internacional de Vinhos, 

Espirituosos e Azeites, em Sevilha, 
Espanha com os Busto Tinto 
Reserva 2008. Abriram-se as 
portas para a internacionalização: 
China, o mercado da saudade e a 
Europa, são apreciadores destes 
vinhos, que coabitam de olhos 
postos no Douro, criando assim a 
simbiose perfeita entre a vinha, o 
vinho, o rio e a tranquilidade da 
Região Demarcada do Douro. 

O reconhecimento tem surgido 
nos últimos anos. Em 2013, Busto 
Reserva Tinto 2009 foi galardoado  
com a Medalha de Ouro, no 
Concurso Mundial de Bruxelas.

Mais recentemente  foi atribuído 
o título “Boa Compra 2015”, por 
parte da Revista dos Vinhos, com 
o Busto Reserva Tinto 2012.

https://www.facebook.com/Quinta-da-Barca-213234892106188/
https://www.facebook.com/Quinta-da-Barca-213234892106188/
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Os Seguros 
e a 

Comunicação Social
Fernando Pais

Profissional de seguros

Numa perspetiva  de uma colaboração 
regular com a Bizmix que muito me 
honra, este não seria o meu primeiro 
tema. No entanto, e apesar do 
inverno  ainda poder trazer algumas 
desagradáveis surpresas em termos de 
intempéries, o que certamente renovaria 
a atualidade  deste tema, a verdade é que 
não o abordando agora, corria o risco 
do evento de 1 de novembro  último em 
Albufeira estar já parcialmente “limpo” 

da memória tornando ainda menos 
relevante tudo o que pudesse dizer a 
propósito. 

Claro que da catástrofe em si todos 
ainda se lembram. Mas o que cada 
um recorda de um determinado 
acontecimento fica sempre intimamente 
ligado aos pormenores a que cada 
qual dá mais relevo, e no meu caso, e 
associando o acontecimento à questão 

aos seguros, não escondo a surpresa 
da novidade das declarações do fugaz 
ministro Calvão da Silva, o qual de 
forma muito assertiva salientou a 
importância da existência de seguro 
para fazer face a imprevistos desta 
“natureza”. 

Não sei se foi pelo tom com que falou 
da “fúria demoníaca da natureza”, se 
foi pelo facto de ser um ministro a 
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prazo, senti que, não só a comunicação 
social não deu a devida importância a 
estas declarações, como pelo contrário 
as descredibilizou com comentários 
como: “os seguros raramente pagam 
a totalidade dos prejuízos” ou “as 
indemnizações são normalmente 
muito demoradas”. Nada de novo aliás 
neste tipo de comentário depreciativo, 
já habitual para quem como eu presta 
sempre especial atenção às reportagens 
que envolvem a indústria seguradora. 
Temos um jornalismo que é a “vox 
populi” do desconhecimento do que é 
verdadeiramente a atividade. Quase todas 
as notícias relacionadas com a indústria 
seguradora assentam claramente nesse 
desconhecimento quase constrangedor. 
Estou a lembrar-me, por exemplo, 
das parangonas de primeira página 
com que de vez em quando gostam de 
agitar o papão da subida de preços dos 
seguros, ignorando ou omitindo que, em 
matéria de seguro de responsabilidade 
civil automóvel, os preços eram muito 
superiores há 20 anos atrás! É de facto 
uma comunicação social que reflete  uma 
certa (in)cultura reinante em Portugal, 
e que perante a falha da “proteção  
divina” a que aludiu também o dito 
ministro a propósito da tempestade 
em Albufeira, na boa senda popular, 
se apressa a reclamar o aconchego da 
manta protetora  do estado. Porque 
quando as coisas acontecem, o bom 
português sempre reclama proteção , 
mas antes dos desastres se darem tem 
tendência a pensar que só acontecem aos 
outros.  E claro, se quem tem por missão 
informar, contribuir por um lado para 
descredibilizar a atividade  seguradora 
e por outro fizer passar a ideia de que 
o estado é mais eficaz a proteger, qual 
a necessidade de efetivamente  alguém 
subscrever uma apólice de seguro?

Nas diversas reportagens televisivas a 
que então assisti, várias foram as pessoas 
a quem os jornalistas perguntavam se 
tinham seguros, questionando-as de 
seguida se acreditavam se o seguro ia 
pagar e se seria suficiente para fazer face 
ao prejuízo. Ou seja, logo que o tema 
é seguros, o anátema sobre a atividade  
seguradora é imediatamente lançado 

com perguntas que ajudam a perpetuar 
um estado de desconfiança crónico, que 
a ninguém aproveita, a não ser talvez a 
este tipo de jornalismo muito comum 
hoje em dia do “quanto pior melhor”, um 
jornalismo que gosta de incendiar porque 
sabe que não vão faltar espectadores 
para ver arder. E assim se permite 
levianamente questionar o acionar  das 
garantias de um contrato que tem 
subjacente uma natureza jurídica, como 
se tal fosse ou dependesse de um ato  de 
fé; questionar o valor de um seguro que 
garanta, digamos, 90% dos prejuízos por 
inclusão de uma franquia de 10% dos 
mesmos, como se por esse motivo não 
valesse a pena subscrever; questionar se o 
seguro vai ressarcir de forma satisfatória, 
sem querer saber se o contrato está 
ferido de alguma inconformidade ou 
se por via da necessária averiguação ou 
simples compilação documental, alguma 
irregularidade se vem a constatar, como 
por exemplo a incapacidade de prova 
da propriedade dos bens ou mesmo do 
seu real custo por via de alguma (não) 
faturação  paralela, etc, etc.

Eu esperaria, confesso, que momentos 
de catástrofe como este pudessem ser 
alturas de grande profilaxia em relação 
à necessidade de prevenção, como aliás 
fez o ministro, mas também de grande 
pedagogia em relação à atividade  
seguradora e ao seu “modus operandi”, 
contribuindo para passar a mensagem da 
importância da atualização  dos capitais 
seguros, da verificação das garantias, das 
exclusões, das franquias, procedimentos 
mínimos para evitar surpresas no 
momento do sinistro, momento que 
sendo de fragilidade psicológica em face 
da perda, tende a turvar o entendimento 
da abrangência do contrato, a qual 
afinal já estava definida previamente. 
Indo um pouco mais longe, poderia 
mesmo explicar-se aos lesados e a toda 
uma população em geral a importância 
da colaboração com a seguradora no 
processo de apuramento dos prejuízos, 
nomeadamente no fornecimento de 
toda a documentação requerida para 
naturalmente fundamentar e suportar a 
indemnização. 

Mas não. Infelizmente foi mais uma 
oportunidade perdida. E como se não 
bastasse uma comunicação social adversa 
e avessa aos seguros, também do lado 
das seguradoras a tão urgente pedagogia 
veio travestida de propaganda, sob a 
forma de uma mensagem de facilitismo e 
de rapidez de processos que faz crer que a 
(necessária?) burocracia das averiguações 
é dispensável e que os prazos de 
indemnização podem afinal ser reduzidos 
para uma janela temporal quase 
imediata. Bem sei que situações especiais 
requerem medidas extraordinárias, 
mas daí até 48 horas apenas após a 
catástrofe, duas seguradoras (só vi duas) 
andarem orgulhosamente a apregoar aos 
microfones das televisões a distribuição 
de cheques e/ou o estabelecimento de 
acordos indemnizatórios com os lesados, 
pareceu-me mais uma operação de 
marketing do que genuína preocupação 
em matéria de serviço, e que, a meu ver, 
em nada contribui para a tão necessária 
dignificação da atividade  seguradora. 
Para aparecem nas camaras televisivas 
provavelmente pagaram o que seria 
devido e o que não seria, e criaram 
a expectativa de uma velocidade de 
regularização e ligeireza de processos 
que não pode de maneira nenhuma 
constituir-se como forma de atuação  
corrente. 

“Se não os podes 
vencer junta‑te a eles 
nunca foi o meu mote. 

Ou como dizia o 
humorista “não havia 

nexexidade.”

Crónica: Os seguros e a comunicação social
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Chamamos quintal a uma pequena 
quinta ou simplesmente a um 
pequeno jardim com horta. Com a 
liberdade de escolha relativamente 
ao que lá queremos semear ou 
plantar, encontramos culturas 
padronizadas e semelhantes entre 
vizinhanças - Cenoura, batata, 
cebola, beterraba, couve ou nabo, 
entre muitas outras. Olhando com 
pormenor podemos encontrar 
salsa, coentros ou orégãos. 
Colocando de parte a vertente 
económica da subsistência, dizem 
os antigos que para encontrarmos 
a saúde, coisa difícil, basta 
procurarmos um quintal. Com ele, 
dizem, podemos baixar a tensão 
alta, ficar com os olhos mais 
bonitos, mandar o mau colesterol   

“ à fava “ e alisar a pele. Até mesmo, 
para os mais predicados, conseguir 
confeccionar uma deliciosa sopinha.  

Na verdade, todos temos um 
quintal! Pode ter hectares e ser 
pequeno. Pode caber apenas num 
pequeno vaso de varanda ou no 
peitoril da janela e ser enorme. 
Devemos dar-lhe atenção e tempo, 
dedicação, carinho, uma boa dose 
de paixão e acima de tudo muito 
pouca expectativa numa grande 
colheita e sem estabelecermos 
prazos para que as plantas 
floresçam. 

O nosso quintal, ainda que 
discordando com os antigos, 
infelizmente não basta, para que 
a saúde se encontre sempre, ao 
longo da vida. No entanto, ele 
é mais do que suficiente para 
que nos proporcione grandes 
momentos de felicidade. Para isso, 
devemos cuidar dele, em vez de 
apenas esperar grandes resultados 
ou produção. Dar o que temos 
de melhor, sem condicionar ou 
exigir retorno. Todo este cuidado 
contínuo, é melindroso e sensível 
pois também se cultivam emoções 

profundas e que podem, em 
múltiplos momentos exigir mais 
afecto do que água. Mais carinho 
do que fertilizante ou mais coração 
do que adubo. 

Por melhor que seja a semente ou 
raiz, dificilmente haverá colheita 
final, se antes não existir o dia-a-
dia de proximidade com a terra. 
Presença contínua.

Depois, e quase sem nos 
apercebermos, a primeira folha que 
aparecer é a mais bela. O fruto, o 
mais doce. A erva aromática, a mais 
perfumada! 

E o prazo de validade dos 
momentos felizes, prolongar-se-á 
indefinidamente até ao ponto de 
confundirmos o tamanho do nosso 
quintal. 

Será que algum dia teremos a 
percepção do seu tamanho ?

 

José Rodrigues
Visar

Opinião: Quanto mede o nosso quintal?

Quanto mede o nosso 
QUINTAL?
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AJAP:
 Uma Associação ao serviço 

do Setor Agrícola
Eduardo Almendra (Presidente), Firmino Cordeiro (Diretor Geral)

A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal é uma 
organização sem fins lucrativos que representa os empresários 
agrícolas com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos. Com 
presença em todo o território nacional e convicta da necessidade de 
mudança e inovação nas empresas e explorações agrícolas, a AJAP 
aposta no rejuvenescimento e modernização do espaço rural.

O Futuro... hoje: Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

http://www.ajap.pt/
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Abraçando um setor em franca 
expansão, o da agricultura, esta 
organização criada em 1983, é 
uma referência em Portugal, na 
Europa e no Mundo. Volvidos 
32 anos, a AJAP continua a 
proporcionar toda a ajuda de que 
os jovens empresários necessitam 
para inovar, evoluir e criar 
valor, tendo sempre presente a 
preservação do ambiente e dos 
recursos naturais, bem como 
a dinamização do espaço rural 
como medida de combate à 
desertificação no interior do país. 
A fim de potenciar a qualificação 
dos recursos humanos e a 
aquisição de novos conhecimentos 
e técnicas, a AJAP promove 
anualmente a realização de um 
vasto leque de ações de formação 
profissional.

Com uma ampla rede de 
delegações, incluindo Açores e 
Madeira, procura dar a melhor 
resposta possível aos anseios dos 
seus associados e agricultores 
em geral. A Associação garante, 
assim, o acompanhamento e 
aconselhamento através de 
assistência técnica necessária, de 
forma a maximizar os resultados 
das explorações agrícolas.

Também com delegação em 
Bruxelas, a AJAP tem um papel 
ativo na esfera comunitária, 
conseguindo estabelecer canais 
de comunicação com as várias 
organizações europeias e 
mundiais. Promove e incentiva 
a internacionalização e a 
modernização das empresas 
agrícolas, agroindustriais e 
agroalimentares, fomentando 
a promoção dos produtos 
portugueses de excelência, 
reconhecidos nos mercados 
internacionais.

É com esse horizonte espelhado 
na internacionalização, que a 
AJAP é promotora do contacto 
entre agricultores portugueses e 

agricultores dos países lusófonos, 
estimulando um trabalho 
de parceria. Neste sentido 
a sua presença nos PALOP 
(particularmente em Moçambique) 
e no Brasil, é impulsionadora de 
experiências, estabelece o acesso 
a condições de financiamento, 
facilitando e estimulando a 
instalação de Jovens Agricultores. 

Com os olhos postos no futuro, 
a Associação dos Jovens 
Agricultores de Portugal continua 
a apostar nos interesses e valores 
dos jovens empresários agrícolas, 
com vista a dinamizar e melhorar 
um Portugal rural que está em 
franca expansão.

Relativamente ao futuro, e uma 
vez que a AJAP foi algumas 
vezes incompreendida pela 
anterior equipa do Ministério 
da Agricultura, espera agora 
que o Ministro Capoulas Santos 
consiga inverter uma tendência de 
afunilamento, quase elitista, a que 
o setor tem sido submetido. 

Várias foram as propostas da 
AJAP sem resposta, no sentido 
de uma melhor redistribuição 
das ajudas comunitárias, de 
aumento do valor do prémio aos 
Jovens Agricultores, de aumento 
do montante aos Projetos de 
Pequenos Investimentos, e especial 
atenção ao desenvolvimento rural, 
incluindo o reconhecimento e 

enquadramento financeiro para o 
JER - Jovem Empresário Rural, 
medidas que estão em destaque 
no programa do PS para a 
agricultura.

A agricultura ganhou visibilidade, 
é certo, mas perde em muito do 
território atendendo ao enfoque 
atribuído a zonas bem definidas, 
e a determinados modelos de 
explorações.

Importa neste novo ciclo centrar a 
política agrícola, nos agricultores, 
nos jovens e no território. 

O abandono, a desertificação, a 
limpeza de matas e florestas, os 
produtos de qualidade superior 
e muitas tradições culturais 
podem perder-se, caso a atenção 
seja displicente, se o estímulo 
se traduzir em cortes no 
investimento, e se majorar tiver 
tratamento igual em todo o país. 

Sem nunca prejudicar os mais 
competitivos, as políticas a 
rever devem privilegiar os mais 
frágeis e as regiões com handicaps 
particulares. 

Estes são princípios essenciais 
para a AJAP, por eles e 
nomeadamente pelos Jovens, 
que podem sempre contar com o 
nosso empenho e determinação. 

O Futuro...hoje: Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

http://www.ajap.pt/
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Plano Formativo 2016 

Programas Avançados 
 
MiniMBA em Gestão Estratégica e Empresarial 
 
MiniMBA em Fiscalidade 
 
Pós Graduação em Gestão de Pessoas nas Organizações 
 
Pós Graduação em Alta Performance Comercial 
 
Pós Graduação em Marketing Intelligence e Big Data 

Programas de Especialização 
 

Gestão de Lares e Serviços Geriátricos 

Direito do Trabalho 

Planeamento e Gestão Turística 

Marketing Agrícola  

Atendimento de Excelência a Clientes: Vinhos 

Decoração e Funcionalidade de Espaços  

Línguas (profissões e de negócios): “à medida” 

Programas Executivos - Abordagem via estudos de caso 
 

Marketing Relacional e Vendas Consultivas  
 
Gestão de Talentos e Competências 
 
Leitura e Análise de Mapas Financeiros e Contabilísticos 
 
Ferramentas de Gestão Logística e Operações 
 
Práticas de Gestão e Estratégia 
 
Desenvolvimento Pessoal e Liderança 
 

Os negócios não se ensinam, aprendem-se! 
+info em www.escoladenegocios.com 

Programas Intensivos 

ESCOLA DE NEGÓCIOS
DAS BEIRAS

Sponsor Creditação 

http://www.escoladenegocios.com/
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Incentivos: COMPRAR OU VENDER, O QUE FAZER?

Quer COMPRAR uma empresa? 
Ou VENDER a sua?

O mercado de compra e venda de empresas é um 
nicho de negócio em expansão.

Colocar em contato proprietários de negócios com 
potenciais investidores ou encontrar empreendedores 

que queiram dar continuidade a um negócio já 
estabelecido, é o objectivo para este espaço!

Saiba mais através de geral@bizmix.eu

http://www.bizmix.eu
mailto:geral@bizmix.eu
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CRÓNICA: Doutores Agricultores

Não levem a mal o título ou 
qualquer ideia menos boa que 
possam fazer do mesmo.

Sou neto de agricultores, filho de 
um homem do mar e de uma mãe 
professora primária.

Natural de Ílhavo terra de 
homens do mar, professoras 
e o que alguns desconhecem, 
agricultores com famílias 
com nome na terra mas que 
não sendo monetariamente 
ricas eram proprietariamente 
“abastados”.

Famílias de agricultores muito 
“ricos” em propriedades. Não 
havia dinheiro mas havia terra 
para trabalhar e o investimento 
era sempre feito em terras, 
pinhais.

Por isso adoro a terra e adoro o 
mar.

A terra deu a independência ao 
meu pai e o mar a mim.

O mar confesso que não para 
trabalhar e apenas para diversão 

mas a terra está mesmo no 
sangue.

O meu pai apesar de ter 
trabalhado no mar dedicou 
sempre imenso tempo à terra 
e o filho homem assim como a 
mulher professora e a minha 
irmã tivemos de dedicar 
muito do nosso dito tempo 
livre a essa mesma terra. Pai 
e Mãe “doutores” naquilo 
que bem sabiam fazer bem 
profissionalmente não deixaram 
de dedicar o seu tempo e vida à 
terra. A minha mãe que filha de 
um comerciante e de uma mãe 
costureira teve de aprender a 
labuta da terra.

Acreditem que na época 
adolescente era terrível ver 
amigas e amigas com tanto 
tempo livre, na praia desde a 
manhã e a malta cá de casa a ter 
primeiro de tratar do dever e só 
depois da diversão.

Após anos e anos só tenho de dar 
Valor pelo que passei.

O reconhecimento dessa 
aprendizagem, da experiência 
de vida e o facto de pessoas 
com formação darem tanta 
importância à terra e ao que dela 
tiram seja para apenas viverem 
como agricultura de subsistência 
ou económica , levam a que neste 
momento não estranhe de forma 
alguma que doutores sejam os 
atuais agricultores. 

A terra pode ser trabalhada 
de uma forma biologicamente 

natural para que dela se 
extraia não só o que é moda e 
subsistência mas também o que é 
economicamente bom.

Devo muito aos meus avós 
paternos pois foi a terra que deu 
a possibilidade ao meu pai de 
deixar a terra como forma de 
viver, tirar um curso e passar a 
viver do mar. 

No entanto estas suas raízes 
nunca foram esquecidas e 
nos tempos de terra, o tempo 
dedicado a ela era sempre um 
tempo de subsistência e também 
económico.

Não vivo da terra mas cá em 
casa não deixou nunca de existir 
a pequena horta com que me 
entretenho e promovo o trabalho 
da terra na minha descendência.

É bom.

Ter agora pessoas formadas 
no regresso à terra é algo 
que me admira pela positiva e 
respeito muito. Também nesta 
atividade temos de ser gestores e 
científicos pelo que a formação é 
fundamental. 

Gerir a terra de forma apenas 
natural é bom e pode ser estável.

Quem sabe? Voltar à terra? Às 
“terras” que ainda hoje existem e 
das quais apenas sou proprietário 
e não exploro diretamente.

Talvez! Um dia!

Rui Pio
gestor espaço Liberty Seguros

Doutores Agricultores
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OPINIÃO: Agricultura: o regresso. Valor ou moda?

Agricultura:
o regresso.

Valor ou moda?

Carlos Silva
ENB - Escola de Negócios

Os terrenos sempre lá estiveram. 
O conhecimento, esse, algum 
perdeu-se outro recuperou-se. 
Os produtos agrícolas nacionais 
são reconhecidamente de valor, 
diferenciados, também em função 
das condições climatéricas que 
temos. A diversidade, o solo, 
o facto de termos horas de sol 
e culturas a disponibilizar ao 
mercado mais cedo têm sido 
percebidos como elementos 
distintivos. A Confederação da 
Agricultura Portuguesa (CAP) 
reconhece-o no seu relatório 
“Visão 2020 – Agricultura 
Portuguesa”. E estes elementos 
são relevantes porquê? Em 
primeiro lugar porque o 
consumidor nacional tem vindo 
a perceber a importância de 
consumir produtos de origem, tem 
valorizado a produção integrada e 
biológica, e procura uma alteração 
na sua dieta que se revela mais 
consonante com uma relação 
funcional dos produtos que 
consome. 

Qualquer país entende o setor  
primário como estratégico 
mas, quando vimos cadeias 
de distribuição com oferta, 

proporcionando escolha, e 
preço, até nos esquecemos 
desse elemento fundamental 
na soberania de um país. É 
tão importante quanto outros 
elementos de soberania 
sobejamente falados. Então o 
regresso tem vindo a dar-se desde 
há cerca de três anos a esta parte. 
E tem havido investimento. E 
tem sido feita uma alteração à 
composição demográfica, etária 
e técnica no setor . A pergunta 
que se impõe é se realmente 
estamos perante um regresso ao 
que sempre esteve lá e disponível, 
mas votado ao desinteresse, ou se 
estamos perante uma moda. Como 
aquelas modas nas pequenas vilas 
ou cidades onde quando se abre 
um café e este tem sucesso abrem 
logo mais três e depois ao fim de 
seis meses nenhum sobrevive. 
Parece-me que não, no entanto, é 
preciso agregarmos mais valor ao 
setor . E isso significa transformá-
lo numa indústria fornecendo 
produtos e serviços distintivos ao 
consumidor.  

Cada vez há mais gente a comer e 
cada vez menos gente a produzir 
alimentos, sendo que com o 

aumento de rendimento médio 
nos países asiáticos mais de mil 
milhões de pessoas passaram a 
fazer duas refeições por dia. Se 
consultarmos dados das Nações 
Unidas podemos observar que 
até 2050, para alimentar toda a 
população mundial, vai ter de 
se produzir o dobro do que se 
produz atualmente. Portugal vai 
fazendo o seu caminho crescendo 
no setor  sendo que, de acordo 
com o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), o défice do 
setor  foi de 2,7 mil milhões de 
euros, representando menos 15% 
do que no ano anterior (em que 
tinha ficado nos 3,2 mil milhões 
de euros) dados que se reportam 
a 2012. Se pensarmos que ao 
longo do tempo, em especial no 
período pós 25 de Abril de 1974, 
se viveram décadas de abandono 
da agricultura (com consequências 
na gestão da propriedade, na 
demografia e na configuração 
social do país) este alento tem 
de ser mais do que apenas um 
fogacho. Ainda assim, a queda do 
número de pessoas empregues 
no setor  primário agravou-se 
mais ainda no último trimestre 
de 2013, segundo o INE, onde 
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se registaram os valores mais 
baixos desde que existem registos 
nesse instituto. Com um nível 
de instrução dos empresários 
agrícolas em Portugal abaixo 
da média europeia e dos países 
desenvolvidos, esta tendência 
tem vindo a ser paulatinamente 
invertida com a aposta de jovens 
empresários e empreendedores 
havendo locais do país onde não 
há terras disponíveis. 

A agricultura representa um 
dos poucos setores  a crescer 
em Portugal desde há três anos 
a esta parte. O país tem uma 
realidade agrícola de maior 
diversidade e um dos países com 
as melhores condições territoriais 
e climatéricas para exploração 
deste setor  conforme já afirmei, 
existindo as condições ideais para 
a exploração dos mais variados 
produtos agrícolas, inclusive 
antes da concorrência. Projetos 
de investimento e modernização 
têm sido apoiados motivando 
expectativas de retorno e de 
posicionamento do setor  dentro 
e fora do país. De acordo com 
a Price Waterhouse (PWC) 
os preços da eletricidade e 
combustíveis são os principais 
responsáveis por aumentos nos 
encargos que são significativos no 
setor , assim como as matérias-
primas. Não esqueçamos que é 
igualmente um setor  com elevado 
risco, não só no que respeita a 
sazonalidades, influência do clima 
(chuvas, intempéries, secas, …) 
dificuldades de associação dos 
produtores para criar dimensão 
crítica e uma promoção externa 
crescente mas a necessitar de um 
constante posicionamento que por 
vezes falta. Importamos quase o 
dobro de produtos agrícolas do 
que aquilo que se exportamos, 
mas já estivemos em situação pior. 

É de notar que entre janeiro e 
junho de 2013, foram criadas 1017 
empresas agrícolas, segundo dados 
do Ministério da Agricultura. 
Segundo dados do mesmo 
ministério por cada empresa que 
fecha, estão a abrir em média 7,6 
novas empresas agrícolas, o que 
reforça a tendência. O Proder – 
Programa de Desenvolvimento 
Rural – financiou projetos a 
mais de 7500 jovens agricultores 
com uma alteração demográfica 
significativa da pirâmide etária na 
agricultura.

Para que o setor  tenha 
representatividade, seja 
atrativo e possa gerar mais 
valor, é igualmente relevante 
o investimento em logística, a 
alteração no conceito estratégico 
do setor  promovendo-se alianças 
estratégicas entre produtores 
de modo a combater a falta de 
associativismo com reflexos 
em produtividade, custos e 
competitividade ao mesmo tempo 
que permitem lidar com os riscos 
e incertezas proporcionando 
melhores perspetivas de quota de 
mercado. 

E estamos aí. Seja moda ou o 
regresso a um passado que fomos 
esquecendo, o setor  tem fortes 
probabilidades de se apresentar 
como uma indústria competitiva, 
aliando saber, conhecimento e 
tecnologia a uma cultura de gestão 
exigente proporcionando valor a 
quem produz e comercializa. 

OPINIÃO: Agricultura: o regresso. Valor ou moda?
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Entrega de Certificados e Diplomas
A Escola de Negócios das Beiras entregou no dia 6 de novembro, certificados e 
diplomas a 80 alunos que fizeram formação entre 2014 e 2015.

Apesar do número de participantes não ser o número de alunos formados, a cerimónia 
foi feita para eles, de forma a homenagear a sua disponibilidade e vontade de aprender.

O encontro terminou com um brinde a todos os alunos presentes e aos ausentes, ao 
sucesso dos mesmos e ao contributo que todos dão para o crescimento da ENB.
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VISAR 2015
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http://www.visar.pt/
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