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A Obirocha – Cooperativa de Fruticultores
da Região de Óbidos é uma cooperativa
especializada na Pera Rocha e na Maçã
Gala, fazendo assentar a sua produção
e comercialização em matéria-prima
exclusivamente autóctone da região.
Estivemos à conversa com Nelson Ventura, diretor-executivo
desta instituição. Conforme nos relata, a Obirocha trata-se de uma
cooperativa fundada no ano de 1997, resultante da necessidade
e da motivação dos agricultores locais em resolver o problema da
insuficiente capacidade de escoamento dos seus produtos. Assim,
surgiu esta entidade, com o desígnio de ser “um agregador de
produção, que permitisse que houvesse volume, que os custos se
diluissem e que se conseguisse abordar outro tipo de mercados”.
Na atualidade, a Obirocha representa um conjunto de 18 produtores, que reunem cerca de 150 hectares e que atingiram, nesta
última campanha, números na ordem dos 5 milhões de quilogramas. A Pera Rocha ocupa um peso de 90% desta produção, sendo
o restante para a Maçã, uma cultura emergente neste território.
Ainda que os seus frutos sejam também dirigidos para alguns
importantes parceiros nacionais, é na exportação que reside o
grosso do seu volume de vendas. Os mercados externos representam 90% dos seus negócios, sendo quatro os destinos que mais
se evidenciam: Brasil, Marrocos, França e Espanha. Segundo nos
diz o nosso entrevistado, “o Brasil é o principal destes mercados,
e Marrocos é um país em que o consumo de Pera Rocha está
numa grande expansão, que se tem verificado todos os anos”.
Esta afirmação no plano internacional tem sido possível graças
a uma estratégia que sublinha a importância da certificação. Nelson

Ventura diz-nos que “toda a produção está certificada, estando
parte dos nossos produtores abrangida pelo GlobalGAP e pelo
GRASP, além de termos as nossas instalações certificadas pela
norma BRC”. Acrescentando, refere que é também uma função
da Obirocha, enquanto cooperativa, “incentivar os produtores a
trabalharem neste sentido, porque é o cumprimento destes requisitos que abre portas para os diferentes mercados”.
Enfatizando que “é na produção que o produto se faz”, considera que um dos aspetos mais positivos do trabalho da Obirocha
tem sido o trabalho intenso de acompanhamento aos produtores.
Simultaneamente, outro aspeto distintivo “é o facto de recorrermos
apenas a produção local”. Se a Pera Rocha do Oeste é um ex-líbris da região, a Maçã ganha também cada vez mais expressão,
resultado de condições naturais de exceção, como “um microclima
marcado por nevoeiros e neblinas, que ajuda muito na coloração
do fruto”.
Questionado sobre o panorama atual da agricultura no país,
Nelson Ventura nota que “hoje faz-se muito melhor agricultura
do que há 40 anos, havendo um grau de exigência que é muito
maior e uma realidade em que quem manda é o consumidor.
Portugal produz com muita qualidade e a prova disso é que já
existem empresas estrangeiras que são importadoras apenas de
produtos portugueses”.
Quanto ao futuro da Obirocha, adianta que os planos principais
centram-se “na procura de mais clientes e de uma diversificação
dos mesmos, para que a produção dos associados (que tem vindo
a crescer) seja escoada, o que é o objetivo da cooperativa”.

