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estreita parceria com agentes económicos, 
envolveu sempre uma abordagem da cadeia e 
um trabalho estreito com os nossos parceiros. 
Sabemos que estamos lidar com informação 
competitiva e cumprimos escrupulosamente 
a deontologia profissional.  

Vou fazer uma afirmação politicamente in-
correta. A moderna distribuição e a grande in-
dústria são alvo de críticas fáceis. Mas no nosso 
trabalho diário vemos a moderna distribuição 
portuguesa e estrangeira mais empenhada em 
avançar na satisfação do consumidor de frutas 
e legumes e a mudar os paradigmas no sentido 
da melhoria do sabor, da maior frescura e da 
redução de desperdícios do que os produtores 
e os intermediários grossistas. Vemos a indús-
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O FreshnessLab, iniciativa do Instituto Superior de Agronomia (ISA) , assume-se como uni-
dade especializada na criação e transferência de conhecimento para as cadeias de valor 
de frutas e hortaliças. A AGROTEC falou com o Prof. Domingos Almeida, responsável pelo 
laboratório, que sublinha serem «as empresas que inovam e não os centros de investiga-
ção , lembrando ser possível melhorar o setor «se falarmos com o consumidor . O panora-
ma da hortofruticultura portuguesa, o PDR 2020 e a PAC são outros dos temas abordados.

AGROTEC: Fale-me um pouco deste novo 
projeto, o FreshnessLab. Como surgiu a 
ideia e qual o centro da sua atividade?
Domingos Almeida: O FreshnessLab é uma 
nova instalação no ISA nas cadeias de abaste-
cimento hortofrutícolas. É a resposta do ISA 
a uma necessidade. As frutas e legumes re-
querem um grau de especialização de conhe-
cimento, ao nível do saber fazer, sem o qual 
os desafios da competitividade e da satisfação 
dos consumidores não podem ser ganhos. 
Com este investimento e modelo de gestão 
desta equipa, o ISA reforça a sua capacidade 
de intervir no setor hortofrutícola, do con-
sumidor até à sementeira ou plantação. Mais 
importante, reforça a capacidade de continu-
ar produzir e a transferir o conhecimento útil, 
pois a taxa de obsolescência do conhecimento 
nesta área é alucinante.  A atividade do Fresh-
nessLab está centrada na obtenção e transla-
ção de conhecimento sobre frutas e legumes, 
com foco nos aspetos mais importantes para 
a competitividade destas cadeias: o sabor, 
a frescura, o valor nutricional, a redução de 
perdas e os ganhos de eficiência.

AG: O Laboratório assume essas competên-
cias centradas nas áreas do consumidor e da 
cadeia de abastecimento de frutas e legu-
mes. Como irá funcionar, na prática, o tra-
balho do Laboratório nestas duas valências?
DA: Temos de partir do consumidor, conhe-
cer as suas necessidades e perceções e, a partir 
daí, trabalhar a cadeia de abastecimento na 
área da produção e das operações logísticas 
que fazem chegar os produtos ao consumi-
dor. O FreshnessLab tem capacidade ana-
lítica para caracterizar fruta e legumes nos 
seus constituintes nutricionais, fitoquímicos, 

aroma e sabor, podendo fornecer aos consu-
midores informação específica e isenta para 
orientar as suas escolhas. Estamos a desenvol-
ver um trabalho intenso na interface entre a 
caracterização analítica e sensorial do sabor e 
aroma. Conhecemos bem os produtos, a tec-
nologia de produção e sua logística, as suas 
origens e canais de distribuição. Pergunta-
me como se faz, na prática. Identificamos as 
variáveis de processo determinantes para o 
objetivo pretendido e trabalhamos o sistema 
de produção ou a logística para o atingir. O 
nosso trabalho em diversos produtos e siste-
mas, como por exemplo o pêssego, a batata 
e o tomate de indústria, o tomate fresco e a 
pera rocha, sempre a pedido de empresas e 
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market-pull e termos sempre o consumidor 
no nosso campo de visão. É o consumidor 
que avalia o desempenho da cadeia de abas-
tecimento, é para o consumidor que todos 
trabalhamos. Os consumidores têm de ser 
informados de forma isenta sobre os mitos 
e as realidades relacionados com as frutas e 
legumes. Há muita desinformação e muitos 
mitos sobre estes temas, muito apelo ao ro-
mantismo muita confusão entre o tempo do 
marketing e o tempo da ciência. Isto faz-se 
com duas competências. Primeiro, conheci-
mento científico, portanto factual e rigoroso, 
sobre os produtos e conhecimento sobre o 
funcionamento da cadeia que os produz e faz 
chegar ao consumidor. 

tria multinacional a trabalhar eficiência e a 
redesenhar os processos a longo prazo. Acom-
panhamos esses movimentos de mercado com 
muito interesse. Uma coisa é certa, a satisfação 
do consumidor, a redução das perdas e a ex-
pansão dos mercados de fruta e legumes exi-
gem um conhecimento específico da cadeia de 
abastecimento, da produção à prateleira. Digo 
específico porque as curvas de aprendizagem 
são longas e requerem uma especialização em 
frutas e legumes. Não estamos em tempo de 
generalidades nem de amadorismo.

AG: Frescura, sabor, valor nutricional, 
aroma e segurança são conceitos-chave do 
projeto. Pode falar-me um pouco da impor-
tância deles ao nível da qualidade e da segu-
rança alimentar para os consumidores?
DA: Estamos centrados no produto – frutas e 
legumes – e nos processos de produção e logís-
ticos que determinam as suas características. 
Sabemos bem que os diferentes operadores da 
cadeia se orientam por atributos de qualidade 
distintas mas, no final, temos de satisfazer os 
consumidores. Na nossa visão, a dinâmica do 

“Estamos centrados no 
produto”

mercado de frutas e legumes na Europa já ul-
trapassou as questões restritas de inocuidade 
dos produtos e está a enfrentar o desafio do 
sabor, do aroma e da frescura. Os agentes que 
estão a mudar o mercado e os consumidores 
europeus já estão nesse plano. E não falo só 
dos grandes grupos de distribuição, mas tam-
bém nos circuitos comerciais curtos, que são 
parte do mesmo movimento de procura do 
sabor. A segurança alimentar, no sentido da 
inocuidade, está assumida, não é negociável, 
e os procedimentos foram interiorizados pe-
los operadores. No sabor e na frescura temos 
um grande caminho a percorrer e, por isso, o 
FreshnessLab está focado nos conhecimentos 
necessários para assegurar o sabor e a fres-
cura, da prateleira até à sementeira ou plan-
tação. É isto que estamos a ouvir dos agentes 
que estão a transformar o mercado europeu.

AG: Não existe nenhum projeto como este 
até hoje. A aproximação ao consumidor é, 
de facto, uma das vossas prioridades. In-
formar corretamente o consumidor sobre 
as origens, os processos dos produtos é uma 
das vossas prioridades?  
DA: Toda a cadeia trabalha para o consumi-
dor e achamos que será o consumidor bem 
informado a exigir a melhoria da cadeia. 
Com base em factos contextualizados e não 
na retórica. Daí adotarmos numa estratégia 
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Depois, parcerias com a comunicação social 
para podermos chegar ao destinatário. Pode-
mos melhorar todo o setor hortofrutícola na-
cional se falarmos com o consumidor.

AG: Em termos de inovação, como caracte-
riza o FreshnessLab?
DA: Inovação não pode ser uma palavra oca. 
Tem de corresponder a resultados concretos. 
Que fique claro: são as empresas que inovam e 
não os centros de investigação. Uma particula-
ridade do FreshnessLab, única nos produtores 
de conhecimento para o setor agroalimentar, 
é que tem na equipa pessoas com experiência 
de gestão de inovação em empresas agroali-
mentares. Não são só retóricos, são pessoas 
com provas dadas na translação e na incorpo-
ração de conhecimento em frutas e legumes, 
em natureza e transformados, e em processos 
produtivos, logísticos ou de gestão.Com for-
mação teórica e experiência prática, em am-

biente empresarial, na gestão de inovação.E 
com experiência de trabalho em empresas. 
O FreshnessLab, como centro especializado 
no conhecimento de frutas e legumes, pode 
facilitar o processo de inovação em empresas 
dessas cadeias de valor. Um sistema de inova-
ção requer hardware, software e manware, ou 
seja, instalações e equipamentos especializa-
dos, sistema de gestão para obter recursos e 
atingir resultados e pessoal qualificado e mo-
tivado. E todas estas “peças” têm de funcionar 
em conjunto. Isso existe no FreshnessLab. As 
instalações-piloto especialmente concebidas e 
fabricadas, os mais modernos equipamentos 
analíticos, recursos humanos especializados 
nas tarefas de investigação, com profundo 
conhecimento do setor hortofrutícola e com 
experiência de gestão. Podemos inovar? Sem 
as empresas, não. Mas podemos acelerar a 
inovação em empresas capazes. O conceito do 
FreshnessLab é disruptivo na agroindústria 

nacional, mas estamos a fazer o nosso traba-
lho com clientes e parceiros que nos procuram 
e que podem responder pela nossa eficácia 
em ambiente de alta incerteza tecnológica e 
de mercado. Não prometemos milagres, mas 
fazemos a melhor engenharia de produto e de 
processo e a melhor gestão da inovação.

UNIDADE PILOTO 
DA PERA ROCHA
AG: Fale-me sobre a unidade-piloto pós-co-
lheita, dedicada à pera rocha, numa parce-
ria com 14 empresas do setor e que, segundo 
adiantaram, poderá evitar uma redução de 
perdas em 40 milhões de euros. 
DA: A unidade de pós-colheita da pera ro-
cha é um case study no setor agroalimentar 
nacional. Pela primeira vez, um conjunto de 
empresas associa-se para criar uma unidade 
de vigilância tecnológica, sedeada numa Uni-
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versidade, num modelo completamente novo 
e nunca testado no nosso país. Estas 14 em-
presas representam mais de metade da produ-
ção nacional de pera Rocha, estão orientadas 
para a exportação, para clientes exigentes e 
para mercados competitivos. Estas empresas 
e o ISA colocaram no projeto muitos recursos 
próprios, financeiros, humanos e know-how, 
o que mostra compromisso com o modelo e 
é um fator crítico de sucesso. Em 12 meses 
passámos das ideias iniciais à implementação 
completa da unidade com instalações piloto 
que replicam a melhor tecnologia existente à 
escala comercial mas ainda com maior pre-
cisão e amplitude de controlo, acrescentan-
do-lhe algumas funcionalidades novas que 
podem marcar o futuro. É de realçar ainda o 
papel da Associação Nacional dos Produtores 
de Pera Rocha que acompanhou todo o pro-
cesso de forma empenhada, acreditando que 
os frutos do trabalho desta unidade acabarão 
por melhorar todo o setor. Só foi possível fa-
zer isto devido à longa experiência de traba-
lho conjunto e uma reflexão conjunta sobre a 
falta de eficácia da investigação de translação 
para a fruticultura. Há mais de 10 anos que 
trabalho com o setor da pera rocha e nunca 
tive acesso a fundos públicos para esse traba-
lho. A confiança que estas empresas deposi-
taram no FreshnessLab do ISA para conceber 
e acolher a unidade de pós-colheita da pera 
rocha é um reconhecimento por parte do se-
tor frutícola na competência da nossa equi-
pa e na nossa capacidade de aportar valor ao 
setor. 

A prioridade número um da unidade de 
pós-colheita de pera rocha: desenvolver novas 
recomendações para armazenar pera rocha 
para que chegue ao mercado com elevada qua-
lidade. A proibição do uso da difenilamina em 
2013 e a introdução no mercado de novas tec-
nologias de conservação implica uma alteração 
completa das condições de armazenamento da 
pera rocha. Um estudo que fiz em 2010 a pedi-
do da Associação Nacional de Produtores de 
Pera Rocha analisava as consequências dessa 
alteração no sistema de conservação e quan-
tificava os seus efeitos. Entre concentração da 
oferta num período de comercialização de um 
terço do potencial, o aumento dos custos fixos 
unitários por redução do período de laboração 
das instalações e equipamentos e perda de cir-
cuitos comerciais para outras regiões produto-
ras, os custos desta alteração podiam ascender 
a 40 milhões de euros. É este valor que temos 
de recuperar e que justifica o investimento fei-
to por este grupo de empresas. 

AG: Quantas pessoas trabalham no projeto 
e qual o investimento global do mesmo?
DA: O ISA possuía diversos equipamentos 
laboratoriais que foram afetos a este novo 
laboratório em novas instalações. Para além 
dos equipamentos já amortizados foi feito um 
novo investimento de 600 mil euros, total-
mente suportado por sponsors empresariais 
e por verbas próprias do ISA, resultantes de 
prestação de serviços.

Neste momento temos uma equipa de cin-
co investigadores do ISA dedicados a tempo 
inteiro aos projetos do FreshnessLab que deve 
duplicar nos próximos 12 meses. Além disso, 
o laboratório interage com os mais de 120 in-
vestigadores do ISA, os 8000 investigadores da 
Universidade de Lisboa e com a sua rede de 
parceiros académicos internacionais. A unida-
de de pós-colheita de pera rocha conta ainda 
com quatro técnicos de empresas, altamente 
qualificados, a trabalhar nos projetos da uni-
dade em benefício dos 14 parceiros. 

 

HORTOFRUTICULTURA: 
MELHORIAS DE GESTÃO 
AG: Falando das frutas e legumes. Que ra-
diografia traça atualmente do setor?
DA: É um setor com enormes vantagens com-
parativas mas com fragilidades competitivas, 
quando se compara com outras regiões horto-
frutícolas mundiais. A contração do mercado 
interno levou o setor a voltar-se para as expor-
tações, com sucesso estatístico. Temos na fruti-
cultura, na horticultura protegida e de ar livre e 
nas hortoindustriais, casos de boas empresas e 
bons empresários, mas um enorme espaço para 

melhoria. Maior especialização e melhor ges-
tão 360º são essenciais. Está a ser feito um bom 
trabalho na promoção e na abertura de novos 
mercados mas a absorção de novas tecnologias, 
desde sementes a sistemas de automação da 
fertirrega, é ainda feita de forma deficiente.

AG: Quais os problemas atuais que, no seu 
entender, afetam os agricultores e quais os 
desafios que esperam à hortofruticultura 
portuguesa?
DA: A agricultura portuguesa tem estado a 
perder valor acrescentado na tendência de lon-
go prazo  e há segmentos da hortofruticultura 
que não ganham dinheiro há dois e mais anos. 
Há uma ligeira inversão recente que veremos 
se é sustentável. Temos uma tendência coletiva 
para vivermos de fantasias. Recentemente tive 
conhecimento de uma empresa agrícola, com 
poucos anos de existência, que está desespera-
da à procura de comprador devido ao passivo 

“A investigação está 
refém da retórica”
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insustentável. Isso, por si só, é normal na vida 
económica e não mereceria comentário. O que 
torna exemplo digno de nota é o facto de esta 
empresa ter ganho prémios de inovação, ter fei-
to as páginas de revista e ter sido apresentada 
como caso de sucesso. Quantos dos “casos de 
sucesso” da hortofruticultura portuguesa dão 
empregos bem remunerados e pagam impostos, 
por serem rentáveis em mercados competitivos? 
Alguns certamente. Dito isto, vejo enormes 
oportunidades de libertar valor na hortofruti-
cultura nacional, melhorando a gestão. Atrás 
de uma boa gestão viria inevitavelmente uma 
melhoria técnica. A maior parte do valor que se 
pode libertar de imediato vem de aumentos de 
eficiência, mais do que da inovação mal gerida 
que se torna um sumidouro de recursos.

AG: Este é um setor que tem contribuído 
nos últimos anos para o PIB e economia na-
cional. As exportações são outro lado deste 
sucesso. A que se deve este comportamento 
positivo do setor?
DA: A contração do mercado interno obrigou 
os agentes a reagir. Foram à luta e fizeram-
no bem. Mas quando analisamos com por-
menor os diferentes canais vemos na mesma 
estatística operadores que desenvolveram co-
mercialmente mercados e fazem verdadeiras 
exportações e outros que se limitam a vender 
para intermediários estrageiros que vêm a 
Portugal buscar produto. Vemos ainda muito 
amadorismo mas estamos a fazer a curva de 
aprendizagem. Gostaria de ver os operadores 

a considerarem a zona euro como mercado 
interno, com toda a naturalidade. Nem o ris-
co cambial existe! E note-se que a produção 
agrícola primária representa apenas 1,5% 
do PIB; o setor hortofrutícola, apesar da sua 
importância relativa, representará menos de 
0,5%. É necessário ter em conta estes núme-
ros quando se definem estratégias ou políticas 
setoriais. Estou otimista mas parece-me que, 
por vezes, a bipolaridade leva-nos do extre-
mo do pessimismo ao otimismo delirante. 
Comparem-se os objetivos de exportação para 
2020 enunciados pelo setor do calçado e os 
do setor hortofrutícola, que tiveram taxas de 
crescimento das exportações semelhantes nos 
últimos 5 anos: 45 a 55%. Calçado: crescer de 
2 mil milhões de euros para 2,5 mil milhões. 
Hortofruticultura: crescer de mil milhões para 
2 mil milhões. Com que plano de ação? Com 
que drivers fundamentais? Ninguém sabe. 
Alguém extrapolou, outros repetiram, há um 
ano que falam disto, mas o plano de ação é um 
segredo bem guardado.

AG: Ao nível da investigação e tecnologias 
mais robustas, hoje o setor está melhor?
DA: O setor hortofrutícola está melhor do 
que no passado, mas pior do que os seus con-
correntes das principais regiões produtoras 
internacionais. Refiro-me ao agregado e não 
a nenhum caso específico. O setor faz enor-
mes investimentos em tecnologia. Sementes 
hortícolas “topo de gama”, estufas sofisti-
cadas, tratores de luxo, sistemas de rega de 

elevada tecnologia, sistemas de armazena-
mento avançados, calibradores com visão 
artificial, controlo e automação em vários 
processos. Infelizmente, por falhas de forma-
ção e inexistência de verdadeira investigação 
de translação, o partido que se tira da tecno-
logia é limitado. A generalidade dos agentes 
limita-se a comprar equipamentos, que fre-
quentemente absorvem mal nas suas empre-
sas, e fatores de produção protegidos por pro-
priedade intelectual, cujos contratos incluem 
a necessária transferência de conhecimento 
associado. Mas, muitas vezes, nem os comer-
ciais da tecnologia presentes no mercado na-
cional sabem o suficiente para ajudar a uma 
boa integração da tecnologia nos processos 
da empresa. É perigoso confundir o aparato 
dos ecrãs e dos tabliers com o retorno do in-
vestimento. A investigação tem também um 
enorme espaço de melhoria. A investigação 
académica carece de um grau de especiali-
zação no produto e no processo e dos meios 
adequados para ser eficaz nas aplicações e na 
translação. É isto que, à nossa escala, vamos 
inverter no FreshnessLab. O conhecimento 
de base e as generalidades não chegam para 
fazer a diferença.

Nunca se falou tanto na ciência na socieda-
de portuguesa e nunca os agentes económicos 
ligados à agricultura fizeram tantas reuniões 
com os poderes públicos e tantas declarações 
nos mediasobre as virtudes do conhecimento. 
Mas, na generalidade dos casos, a investigação 
está refém da retórica.
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AG: Como olha para o PDR 2020 e para as 
oportunidades que ele agrega?
DA: É mais uma oportunidade.As últimas 
não foram tão bem aproveitadas como de-
veriam ter sido. O retorno do investimento 
público na agricultura desde as ajudas de pré-
adesão nos anos 80 foi escasso. Será curioso 
observar a coexistência dos novos investi-
mentos do PDR com a extinção previsível de 
muitos dos pequenos investimentos feitos por 
jovens candidatos a agricultores no PRODER. 
Tenho pena que, aparentemente, não haja 
condições para se ir mais longe na dimensão 
económica das organizações de produtores 
e que não haja incentivos adequados a uma 
estruturação interprofissional capaz de as-
segurar com eficácia as áreas estratégicas da 
promoção e da investigação de translação. 
E estes estímulos para serem adequados e 
evoluírem naturalmente no sentido correto 
requerem um cofinanciamento indexado às 
vendas e não devem ser exclusivamente fun-
dos públicos.  

AG: Como encara a nova Política Agrícola 
Comum (PAC)? É mais justa para todos os 
Estados-membros, incluindo Portugal?
DA: A PAC tem menos recursos a dividir 
por mais candidatos e terá tendência para ter 
menos. Portugal esteve bem nas negociações, 
conseguindo um envelope financeiro muito 
satisfatório e assegurando a possibilidade de 
concluir as infraestruturas de regadio. Pes-
soalmente, gostaria de avançássemos mais 
rapidamente na área da competitividade e 
da organização da produção e que os inves-
timentos estratégicos de longo prazo, como a 
investigação e a promoção fossem mais apoia-
dos, com recurso a matching funds prove-
nientes das vendas. Toda a componente am-
biental da PAC, uma finalidade de extrema 
importância, parece-me estar perturbada por 
excesso de medidas, levando a uma agricul-
tura excessivamente adjetivada e normativa. 
As medidas greening, neste país, só poderiam 
ser bem adotadas no contexto organizações 
de produtores grandes. Com uma gestão con-
junta seria possível aplicar boa agronomia, 
incluindo verdadeiras rotações. No contex-
to que temos são de difícil aplicação prática 
e acabarão por ser desvirtuadas. Esperemos 
que a articulação entre o FEADER e os outros 
fundos europeus, como o Fundo Social Euro-

peu, o FEDER e o Fundo de Coesão seja bem 
conseguida. É um bom conceito. 

AG: A segurança alimentar é um problema 
mundial, europeu e nacional. Como pode 
Portugal preparar-se para lidar com o pro-
blema que já está aí?
DA: “Segurança alimentar” é uma expressão 
com duplo significado em português. Na le-
gislação refere-se à inocuidade dos alimentos, 
mas na sua questão está implícita a garantia 
do acesso aos alimentos. É um problema mui-
to complexo que exige a consideração de vá-
rias dimensões: disponibilidade de alimentos, 
acessibilidade física e económica, utilização e 
estabilidade desses fatores ao longo do tempo. 
A insegurança alimentar está estreitamente 
correlacionada com a pobreza, seja dos paí-
ses, seja dos grupos sociais, mesmo em países 
ricos. A fome e subnutrição crónica atinge 
ainda mais de 800 milhões de pessoas, 11% da 
população mundial. A insegurança alimen-
tar afeta também grande parte da população 
da União Europeia. Numa das regiões mais 
afluentes do mundo 17% da população vive 
abaixo do limiar de pobreza, mesmo após as 
transferências sociais. Em Portugal são 18% 
da população e quase 400 mil pessoas rece-
beram ajuda do Banco Alimentar por estarem 
em situação de carência alimentar compro-
vada. Apesar dos números dramáticos, tem 
havido progressos nesta área, o primeiro dos 
Objetivos do Milénio. 

Tenhamos consciência: a história longa 
mostra que os momentos de abundância ali-
mentar foram raros, geograficamente locali-
zados e socialmente estratificados. Vivemos 
num momento histórico e numa geografia 
privilegiada do ponto de vista do acesso aos 
alimentos. 

Dito isto, quero analisar o lugar-comum 
do desafio de alimentar 10 milhões de habi-
tantes no planeta em 2050. Este desafio colo-
ca-se a nível global, em geografias com cresci-
mento demográfico e com uma classe média 
em expansão. O negócio agroalimentar não 
crescerá na Europa, devido ao declínio e en-
velhecimento da população, à perda de poder 
de compra da classe média comparada com 
outras geografias e ao facto de os europeus e 
os portugueses já ingerirem mais calorias do 
que necessitam. Na Europa não haverá cresci-
mento global significativo no valor do merca-
do alimentar.  Não tenho dúvidas de que a hu-
manidade encontrará e implantará soluções, 
mas o sistema alimentar irá sofrer profundas 
alterações.

“Evitem a 
autoindulgência”

AG: Em 2015 comemora-se o Ano Interna-
cional dos Solos. O problema dos solos está 
também relacionado com o problema das al-
terações climáticas que afetam a agricultu-
ra. Temos tratado bem os nossos solos, para 
fins agrícolas?
DA: Há muito trabalho a fazer. Por exemplo, 
no sistema hortícola de ar livre na região Oes-
te há casos de perdas de 1 metro de espessura 
de solo em 1 década e chegam a ocorrer perdas 
de 20 a 30 cm por ano. Para colocar este facto 
em perspetiva, considere taxas de formação 
do solo de 0,1 a 1 mm por ano. Para além da 
perda deste recurso escasso, o solo perdido 
provoca problemas graves de assoreamento 
e de inundações. Apesar de toda a atenção 
dada ao problema ela fica-se por documen-
tos genéricos e não passa pela capacitação 
técnica. Abundam as portarias, os manuais e 
códigos de boas práticas, os regulamentos re-
lacionados com as medidas agroambientais, 
mas não passamos das generalidades para o 
concreto. Nem podemos passar, porque só te-
mos parte do sistema a funcionar. Legisla-se e 
recomenda-se nesta área com pouco suporte 
técnico alicerçado em factos empíricos sobre 
a nossa realidade e devidamente enquadra-
dos pela teoria. Falta-nos, por exemplo, uma 
cartografia da erosão real, dinâmica e latente, 
bem como da erosão potencial, que considere 
os fatores de risco, e que cubra o território na-
cional numa escala adequada. Abandonámos 
o estudo sistemático do solo nacional há mais 
de duas décadas.  

AG: Que mensagem deixa ao setor e aos 
agricultores para o futuro?
DA: Evitem a autoindulgência. Existe um 
excesso de opiniões sobre as agriculturas 
portuguesas mas escasseia o conhecimento 
dos assuntos, a capacidade para investir e a 
vontade de agir. Quem reúne conhecimento, 
capacidade e vontade, nas áreas do mercado, 
da gestão e da tecnologia, está bem colocado 
para acompanhar as mudanças profundas 
que as agriculturas portuguesas irão sofrer 
por força da estagnação demográfica na Eu-
ropa, da perda de poder de compra da classe 
média europeia e da rápida incorporação de 
novas tecnologias na produção agrícola. A ní-
vel setorial, tentar extrapolar para a próxima 
década a forma como temos trabalhado até 
aqui é uma tentação compreensível, mas não 
nos preparará para as mudanças de contexto 
que estão a ocorrer a uma velocidade verti-
ginosa. Receio muito a autocomplacência de 
uma sociedade ou de uma organização. 
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