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INTRODUÇÃO 

Vários estudos dentro da vasta literatura agro-alimentar têm-se centrado na análise do 

importante papel que os produtos terroir, ‗regionais‘, ‗típicos‘ ou ‗locais‘ desempenham na 

consolidação de estratégias de desenvolvimento rural em regiões afectadas por vários problemas: 

envelhecimento da população agrícola, desertificação, falta de competitividade ou dificuldades de 

sobrevivência de determinados sectores agro-alimentares. Estes problemas, que são 

consequências do modelo de desenvolvimento, assente na industrialização e urbanização, que 

marcou o Ocidente depois da II Guerra Mundial, intensificaram-se nas últimas década devido à 

reestruturação e implementação de políticas agrícolas transnacionais (Política Agrícola Comum, 

por exemplo), ao crescente poder do grande retalho alimentar e, ainda, à marginalização e perda 

de capital ambiental das zonas rurais (Tregear et al, 2007; Brunori e Rossi, 2000; Bowen e Zapata, 

2009).  

Mesmo que haja um reconhecimento da capacidade destes produtos para estimular as 

economias de certas regiões, os conteúdos de cada termo de classificação têm gerado 

controvérsia. Alguns autores têm vindo a insistir na diferenciação (Bérard e Marchenay, 2004; 

Téchoueyres, 2005) entre terroir, típico, local, regional, mas, de facto, estes aparecem muitas 

vezes utilizados de forma indiscriminada. As características comuns que estão implícitas nestes 

termos contribuem para que possa existir uma certa indiferenciação na forma como são utilizados: 

por um lado, incorporam na sua definição uma forte ligação simbólica ao território; por outro, estão 

em estreita articulação com uma noção maleável (porque polissémica) de ‗qualidade‘ alimentar 

(Parrott et al, 2002).  

Esta noção polissémica de `qualidade´ torna-se particularmente relevante em situações de 

risco e incerteza que alguns autores afirmam caracterizar os sistemas agro-alimentares globais 

assentes numa agricultura industrial capitalista e orientada, durante largas décadas, para a 

‗quantidade‘ em volume de produção (Goodman e Watts, 1997; Goodman, 2003). Desde os anos 

90, as várias crises de segurança alimentar (´vacas loucas‘, dioxinas, febre aftosa, etc.) 

contribuíram para fragilizar a imagem de sucesso da agricultura industrial junto dos vários 
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intervenientes no sistema (produtores, retalhistas e consumidores). Neste contexto, os produtos 

com indicações geográficas (IG) ao permitirem legitimar uma conexão entre ‗qualidade‘, 

‗autenticidade‘ e ‗sustentabilidade‘ ganharam maior relevância. A par do seu potencial para 

fomentar o desenvolvimento de regiões debilitadas e empobrecidas, sustentaram também um 

contra-movimento a práticas agro-alimentares industrializadas, as quais colocam em xeque a 

sustentabilidade social, económica ou ambiental dos territórios. Talvez por isso, não seja de 

estranhar a constante associação dos produtos com um forte cunho territorial aos movimentos 

agro-alimentares ditos mais `alternativos´. Porém, esta associação tem sido altamente criticada 

por alguns autores (Winter, 2003; Hinrichs, 2003; Soninno e Marsden, 2006; Morgan et al, 2006), 

já que tem por base uma interpretação dicotómica e simplista do sistema agro-alimentar. Segundo 

esta visão crítica, divisões entre local e global, convencional e alternativo não fazem sentido para 

descrever e analisar sistemas que aparecem justapostos e imbricados dentro da paisagem agro-

alimentar. Defende-se antes, na tradição da geografia pós-estruturalista (Murdoch, 2006), também 

partilhada neste paper, que os sistemas produtivos são configurados e reconfigurados em espaços 

de contestação da qualidade alimentar, onde trajectórias de deslocalização e relocalização agem 

para formar e deformar os limiares destes espaços.  

Os numerosos estudos, dedicados por diferentes cientistas sociais às várias IG com 

reconhecimento legal, têm privilegiado um enfoque presentista, abarcando com frequência apenas 

as décadas mais recentes. Contudo, o cabal reconhecimento das dinâmicas inerentes aos vários 

sistemas agro-alimentares exige o alargamento das perspectivas temporais de análise. A partir da 

descrição dos processos de construção do solar da pêra rocha do Oeste, este paper visa, 

precisamente, contribuir para compreender a historicidade dos impactos das dinâmicas de 

globalização e de relocalização na agricultura portuguesa. Como a pêra rocha do Oeste é um 

produto DOP, retomando Parrott et al (2002), interessa averiguar de que forma a noção de 

qualidade alimentar, que caracteriza os produtos terroir, regionais, típicos ou locais, tem sido 

associada a esta fruta. Interessa, igualmente, avaliar até que ponto a pêra rocha tem desenvolvido 

uma ligação simbólica ao território e se surge como elemento estruturante da identidade do Oeste. 

O aprofundamento temporal da análise destas questões mostra como as designações e o 

território do Oeste se têm constituído como arenas de contestação onde não só se cruzam várias 

escalas de poder, mas também diferentes produtos agrícolas. De entre os vários produtos 

presentes nos sistemas agrícolas do Oeste, consideramos que os principais protagonistas dessa 

contestação têm sido o vinho e a pêra rocha. No decurso da nossa pesquisa, que ainda está a 

decorrer
39

, foram emergindo diversas questões, a saber: será que existem vários Oestes 

consoante o produto agrícola em referência? Como e quando se processam as transições entre 

vinha e pêra? De que forma as mudanças se tornam visíveis no território? Que redes de relações 

                                                           

39
 Nesta pesquisa privilegiam-se fontes orais (entrevistas a intervenientes nos processos de produção, 

armazenamento e distribuição dos produtos) e fontes escritas (relatórios, jornais, materiais de marketing) que 
permitem aceder a dados diversificados e à apreensão dos discursos dos diferentes intervenientes nos 
assuntos regionais. 
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entre os vários agentes nos sectores da pêra e do vinho foram constituídas ou quebradas? Essas 

redes contribuem para configurar espaços sobrepostos onde a qualidade alimentar é construída, 

negociada e formatada? Ainda que nem todas as questões sejam analisadas neste paper, 

apresentamos dados que permitem esclarecer alguns dos aspectos enunciados.  

O paper está organizado em três partes. Começamos por discutir as várias dimensões 

presentes na noção de terroir, salientando as afinidades que esta tem com as classificações de 

DOP. Depois analisa-se o processo histórico de construção da ideia de Oeste e de como esta tem 

sido uma designação aplicada a uma área geográfica com fronteiras instáveis. Verifica-se que a 

visibilidade simbólica, institucional ou económica de determinados produtos (a um tempo o vinho e 

mais recentemente a pêra) tem influenciado as modalidades de reconfiguração e negociação 

territorial. Na terceira parte, analisam-se vários factores que têm potenciado a implementação local 

da pêra rocha, identificando alguns dos impactos locais das políticas transnacionais e da pressão 

dos mercados externos. O paper termina com alguns comentários acerca das modalidades de 

construção de qualidade alimentar da pêra rocha do Oeste e sobre como os elementos presentes 

numa definição multidimensional de terroir podem servir para fortalecer os sentimentos de 

pertença a uma região delimitada para fins administrativos.  

 

Terroir uma noção multidimensional  

Desde o século XVIII, quando o Marquês de Pombal tomou a decisão pioneira de delimitar 

legalmente a área do vale do rio Douro autorizada a produzir vinho do Porto, que numerosos 

autores têm contribuído para discutir as questões suscitadas pela formalização e 

institucionalização das vinculações entre os produtos agro-alimentares e o território. Nos séculos 

XIX e XX, as discussões acerca de regulação e marcas de produtos agro-alimentares associadas 

a uma origem geográfica foram fortemente influenciadas pelas polémicas, bem como pelos 

procedimentos legislativos e administrativos, que emergiram em França e Itália. Os sistemas de 

protecção aplicados nestes países visaram principalmente o vinho, mas influenciaram também a 

constituição de IG para outros produtos. A legislação e as instituições destes países tiveram 

impactos nas decisões semelhantes tomadas em outros países mediterrânicos. E os regulamentos 

criados pela União Europeia também não foram imunes à experiência adquirida durante décadas 

de discussões, de elaboração de diplomas jurídicos e de implementação de instituições nestes 

países (Tregear, 2003). 

No âmbito da União Europeia, é a partir de 1992 que as designações geográficas 

ganharam um estatuto jurídico-legal, através dos regulamentos EEC Nº2081/92 e EEC Nº2082/92. 

Estes regulamentos estipulam regimes de protecção para os produtos agro-alimentares e para as 

receitas tradicionais que sejam consideradas locais. Criaram-se três tipos de esquemas de 

protecção: Designação de Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP) ou 

Especialidade Tradicional Garantida (ETG). Sucintamente, os DOPs devem obedecer a duas 
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importantes condições: a qualidade ou as características de um produto devem ser 

essencialmente ou exclusivamente atribuídas ao ambiente geográfico da região de origem 

(incluindo factores humanos ou naturais como o clima, a qualidade do solo, e o saber local); a 

produção e o processamento da matéria-prima, até à fase final do produto, deve ter lugar na área 

geográfica definida. Os IGPs obedecem a duas condições: uma das fases da produção deve ser 

realizada dentro da área geográfica (com, por exemplo, matéria-prima importada); deve existir 

uma ligação entre o produto e a área de origem, embora não seja essencial ou exclusivo. Um 

aspecto específico da qualidade do produto ou a sua reputação podem ser suficientes para 

articulá-lo a uma área geográfica concreta. As ETGs não fazem referência a uma origem mas têm 

como objectivo distinguir uma composição tradicional do produto ou um modo de produção 

tradicional (receita tradicional local) (Josling, 2006).  

Segundo Josling (2006) o conceito de terroir, elaborado em torno da demarcação dos 

vinhos franceses, encontra especial afinidade com a definição de DOP. Este autor defende que as 

semelhanças entre os significados de terroir e de DOP são tais que, através deste regulamento, os 

produtos terroir ganharam um estatuto legal. De facto, esta é uma discussão que ainda não está 

aplacada, uma vez que existem variadíssimas interpretações da expressão francesa terroir, 

intraduzível para outras línguas. Podemos encontrar alguns pontos de consonância entre estas 

várias interpretações, as quais estabelecem duas dimensões principais (Bowen e Zapata, 2009, 

p.109):  

 Os produtos terroir estão fortemente associados às propriedades e características bio-

físicas únicas de determinados locais (microclima, tipo de solo, plantas autóctones, 

altitude, etc.)  enfoque na natureza. 

 Os produtos terroir expressam práticas e um saber-fazer particulares a determinados 

territórios, que estão culturalmente embebidos na sua história e tradição  enfoque na 

cultura. 

Segundo esta primeira aproximação à definição de terroir, podemos considerar que 

natureza e cultura, ou factores naturais e humanos estão mutuamente entrelaçados. Porém, 

outros autores partem deste par natureza-cultura subjacente à noção de terroir, para refinar o seu 

significado de forma mais precisa. Tregear (2001, 2003) considera os produtos típicos (ou de 

terroir) como podendo ser analisados segundo três dimensões principais, a saber: sócio-cultural 

(estes produtos fazem parte da herança cultural de uma determinada zona); marketing ou 

económica, isto é, as qualidades particulares do produto têm vantagens competitivas no mercado 

(produtos com qualidade acrescida onde o preço reflecte esse acréscimo de qualidade); e por 

último, sustentabilidade local, ou seja, estes produtos podem oferecer um potencial de 

desenvolvimento económico contribuindo para a economia local de uma região, bem como para o 

incremento e consolidação de capital social através do estabelecimento de redes e relações entre 

os vários intervenientes da cadeia agro-alimentar.  

À semelhança de Tregear, também Gianluca Brunori propõe mais dimensões do que 

aquelas incluídas no binómio cultura-natureza. Segundo o modelo proposto por Brunori (ver 
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Amilien, 2005), existem cinco importantes dimensões: a ecológica (que cobre em parte a 

dimensão da natureza, isto é, as características biofísicas e ecológicas da região); a dimensão 

cultural (práticas e saberes tradicionais/culturais na confecção do produto); dimensão social (redes 

de relações entre os vários intervenientes no sistema); dimensão institucional (a consolidação 

institucional de símbolos, marcas e rótulos que dão visibilidade ao produto); e a dimensão 

simbólica (associada à valorização identitária do produto, à sua qualidade plural expressa naquilo 

que é valorizado tanto por produtores como por consumidores).  

Ainda que possa não existir consenso quanto às variáveis a enumerar, a noção de terroir é 

entendida como o ponto de intersecção de várias dimensões, encontrando-se na confluência de 

factores naturais e humanos. O terroir tende a ser considerado como o resultado de um processo 

dinâmico onde tempo, território e seres humanos estão intrinsecamente articulados (Bérard e 

Marchenay, 2004). Neste sentido, as produções locais ou de terroir movem-se pendularmente 

entre tradição e inovação (Amilien, 2005). Num artigo de Angela Tregear de 2003 (Tregear, 2003), 

a autora clamava pela necessidade de repensar as concepções mediterrânicas clássicas e a 

influência que estas tinham na elaboração dos regulamentos europeus aplicados aos ―novos‖ 

produtos de IG (como a pêra rocha do Oeste). Dadas as semelhanças entre as concepções de 

terroir e os regulamentos DOP, as considerações desenvolvidas para um caso afectam 

necessariamente o outro. As discussões acerca das noções de terroir e de DOP encontram-se, 

pois, em aberto. 

O Oeste: construção de uma região e produtos locais 

A atribuição por parte da União Europeia de uma Denominação de Origem de Produção à 

pêra rocha do Oeste pressupõe uma vinculação desta variedade a um território preciso. Nos 

diplomas de institucionalização deste DOP, esse Oeste é apresentado como uma região com 

limites definidos e com características agro-ecológicas homogéneas e claramente estabelecidas. 

Todavia, aproximando a observação ao local verifica-se que esta é uma área geográfica com 

ecossistemas diversificados e que o Oeste tem apresentado fronteiras porosas e transitórias. 

Tanto na actualidade como historicamente, o território e a designação têm sido, por vezes, 

intensamente disputados, espoletando contestações e controvérsias que podem ter impactos 

nacionais.  

A utilização do topónimo Oeste para nomear uma área específica do território tornou-se 

mais frequente a partir de finais do século XIX. Para o geógrafo Jorge Gaspar (1993), a repetida 

utilização da designação Oeste não derivaria do posicionamento relativo da subregião face ao 

território de Portugal, mas do nome dado à nova linha de caminho de ferro concluída em 1888. A 

Linha do Oeste estende-se por 198 km, fazendo a ligação entre o concelho de Sintra (Distrito de 

Lisboa) e o concelho de Figueira da Foz (Distrito de Leiria). Numa época em que se investiu 

fortemente na construção de infra-estruturas e em que se acreditava no progresso da Nação, a 

inauguração da Linha do Oeste visava conferir novas acessibilidades a uma área densamente 
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habitada e com intensa actividade económica e que, desde há muito, abastecia Lisboa e alguns 

mercados externos. Contudo, o território que com mais frequência tem sido atribuído à subregião 

do Oeste não coincide com toda a extensão percorrida pela linha de caminho de ferro, o que não 

permite estabelecer uma relação directa entre a construção desta infra-estrutura e a construção 

social desta designação.  

Nas últimas décadas do século XIX, acompanhando a consolidação das ideias 

regionalistas que motivavam por toda a Europa esforços para associar territórios a identidades 

culturais e a características naturais (Gellner,1993), os intelectuais portugueses também 

procuraram elementos que lhes permitissem apreender a alma do povo e os alicerces da sua 

Pátria (Leal, 2000). Nessas buscas, que motivaram intensas discussões e repetidas polémicas, as 

históricas divisões regionais do país foram sujeitas a pormenorizado escrutínio, sendo desenhadas 

várias subregiões. Ainda que as delimitações não fossem consensuais, nem uniformes, na 

extensa região da Estremadura também surgiram subregiões, as quais tiveram diferentes graus de 

visibilidade nas redes institucionais criadas durante o século XX. Nesta busca de identidades, a 

par das tradições populares, de monumentos, da fisionomia dos habitantes ou das paisagens, 

foram também especificados os produtos agrícolas característicos de cada zona e as distintas 

práticas produtivas associadas a cada um. 

Na apresentação das características locais - como se faz, por exemplo, para divulgação 

junto de um público alargado, no Guia de Portugal editado no final dos anos 20
40

 -, tornou-se 

recorrente referir a longa tradição frutícola da zona que rodeava Alcobaça, que remontaria à 

fundação medieval do mosteiro da Ordem de Cister, e notar a relevância que a produção de vinho 

estava a assumir, sobretudo desde a segunda metade do século XIX, na zona de Torres Vedras e 

concelhos próximos. É certo que estando estas zonas no âmbito de influência do clima 

mediterrânico e existindo uma experiência de séculos de sistemas agrícolas assentes na 

policultura, tornara-se habitual encontrar frutas e vinha a disputar o espaço e os recursos naturais 

com legumes, tubérculos e espécies florestais. Estes são, precisamente, factores que tornam 

ainda mais pertinente esclarecer o processo de distinção da pêra rocha como o produto agrícola 

que, actualmente, assume a hegemonia na representação do Oeste.  

Do ponto de vista agrícola, a noção de Oeste parece ter-se consolidado por associação à 

produção de vinho e ao reforço da centralidade de Torres Vedras. Essa relevância foi potenciada 

pela conjuntura internacional da segunda metade do século XIX que, favorecendo a expansão da 

vinha, modificou as práticas agrícolas, transformou a paisagem e aumentou a relevância 

económica e política dos agricultores locais. Estas são mudanças que se inserem no âmbito mais 

vasto dos impactos da primeira fase da globalização do comércio dos produtos agrícolas na 

Península Ibérica (Pamuk e Williamson, 2000). Mas em 1900, a sucessão de colinas e vales 

                                                           

40
 As informações que interessam ao Oeste encontram-se incluídas região da Estremadura em Guia de 

Portugal. Vol. II, Estremadura, Alentejo, Algarve, 1991, 2ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 
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dedicados à monocultura da vinha que se encontravam em alguns trechos percorridos pelo 

comboio na Linha do Oeste, não levaram Cincinnato da Costa a distinguir na Estremadura a 

subregião vinícola do Oeste (Costa, 1900). Pelo contrário, este prestigiado autor argumenta que 

as semelhanças de castas, tratamentos e importância sócio-económica permitem definir um vasto 

país vinícola que se estendia transversalmente da costa atlântica à margem esquerda do Tejo, 

ligando assim as zonas vinícolas e agrícolas também nomeadas como Oeste e Ribatejo. 

A abrangência territorial e vinícola da noção de Oeste foi sendo reforçada ao longo do 

século XX. Nesse processo de consolidação local, são visíveis os impactos conjunturais dos 

mercados globalizados (primeiro da crise finissecular que marcou a despedida de oitocentos e 

depois da Grande Depressão dos anos 30) e das convulsões políticas que afectaram o Estado 

nacional, as quais estão subjacentes à implantação da República, em 1910, e ao estabelecimento 

do regime ditatorial, em 1933/1934. Essa consolidação local beneficiou ainda das decisões 

governativas dos órgãos centrais do Estado. No quadro da geografia do Portugal agrícola, é 

notório que essas decisões privilegiaram o trigo, produzido no Sul, e, depois, o vinho, com origem 

no Centro e Norte (Cabral, 1979; Fonseca, 1996; Martins, 1991; Medeiros, 1978; Pereira, 1983; 

Reis, 1993). Se a legislação de finais do século XIX protegia a produção cerealífera, perante as 

instabilidades dos mercados internacionais os vitivinicultores exigiam do Estado privilégios 

semelhantes. Argumentavam que se o trigo era indispensável ao abastecimento alimentar da 

população, o vinho se convertera numa importante exportação e fonte de divisas.  

Perante as repetidas dificuldades para escoar os vinhos para os mercados consumidores, 

os vitivinicultores das zonas com produções mais elevadas, como acontecia em alguns concelhos 

do Oeste desde as últimas décadas do século XIX, mobilizaram-se de diversas formas para 

solicitar a protecção do Estado. Como o vinho era a cultura mais rentável disponível no panorama 

agrícola nacional, as solidariedades impostas pela necessidade de salvaguardar os interesses 

privados sobrepuseram-se com frequência às tensões e contradições existentes entre os 

vitivinicultores locais. Mais do que a apresentação dos problemas individuais, os apelos ao Estado 

exigiam a demonstração da importância não só local, mas também nacional da vitivinicultura 

regional. Para tal era útil sistematizar os elementos distintivos relativamente às outras zonas com 

peso vitivinícola e que disputavam os favores do Estado, especialmente o contestado Douro e, 

depois, as outras regiões demarcadas do Norte. Uma parte das iniciativas de mobilização e de 

construção dos discursos identitários partiram das elites ligadas a Torres Vedras. Nesta altura este 

era o centro administrativo da mancha vitícola maior e mais produtiva do país (a zona Torreana), o 

que o tornava também um concelho com grande poder económico. Nos discursos elaborados, 

quer para o interior do território, quer para projecção nacional, a ideia de Oeste construía-se, por 

vezes em oposição às restantes regiões, associando-se a terra de vinhos e à riqueza e prestígio 

social que estes sustentavam (Freire, 1997).  

Nas providências solicitadas ao Estado, os vitivinicultores do Oeste defendiam a produção 

de vinho em quantidade, o que lhes garantia poder político e económico com proeminência no 
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quadro nacional. Nestas reivindicações beneficiaram, não só das instabilidades do poder político 

nacional, mas também da tendência internacional para implementação de modelos de produção 

agrícola mais assente na quantidade do que na qualidade. Afinal, de certa forma a monocultura da 

vinha permitia maximizar os rendimentos retirados dos recursos naturais disponíveis. Contudo, se 

esta afirmação poderia ser aplicada ao Oeste, era igualmente verdadeira para quase todo o país. 

Nos primeiros anos do século XX, quando os excedentes de vinho ameaçavam as economias 

regionais, os vitivinicultores do Douro obtiveram do governo o restabelecimento legal da região 

demarcada e outros diplomas específicos para os vinhos aí produzidos. Em 1756, numa decisão 

mundialmente inovadora, o Marquês de Pombal tinha definido no vale do rio Douro uma área 

legalmente apta a produzir os vinhos do Porto. Apesar de ter sido uma decisão muito contestada, 

quer na região quer no resto do país, boa parte dos privilégios inerentes a essa demarcação 

mantiveram-se até 1865, altura em que foram totalmente revogados. Até 1907 as zonas 

vitivinícolas tiveram um estatuto legal semelhante, mas com o reconhecimento da demarcação 

duriense, outras regiões exigiram que as respectivas especificidades fossem também 

salvaguardadas pelo poder legislativo do Estado.  

Quando apostar na qualidade parecia ser a melhor solução para as economias 

domésticas, tanto mais que este era o caminho que estava a ser apontado pelas demarcações 

realizadas em França, também houve no Oeste propostas para delimitar regiões para produzir 

bons vinhos de mesa. Todavia, nenhuma das demarcações sugeridas para o Oeste foi 

promulgada durante as primeiras décadas do século XX
41

. Os factores que explicam o adiamento 

destas decisões até aos anos 80 são vários (no Oeste foram demarcadas em 1986). Entre estes 

estão, certamente, as dificuldades em sustentar fortes consensos locais acerca deste assunto (por 

exemplo, mais qualidade exigia arrancar vinhas e fazer novas enxertias com outras castas) e as 

melhorias das condições de escoamento dos vinhos nos mercados. Apesar das instabilidades 

políticas internas e dos mercados internacionais, a área com vinha continuou a crescer, 

expulsando do Oeste a antiga produção de trigo e deixando pouco espaço para o alargamento dos 

modernos pomares e hortas, defendidos pelos agrónomos como adequados aos ecossistemas 

locais.  

Na década de 30, os impactos da Grande Depressão, o alargamento das medidas 

proteccionistas da agricultura e a consolidação do Estado Novo, conferiram oportunidade para 

fazer valer junto do poder político os interesses destas zonas. Retomando experiências e 

argumentos antigos, um grupo de vitivinicultores de Torres Vedras mobilizou amplos apoios 

sociais no Oeste, Ribatejo e Bairrada, o que permitiu apresentar uma proposta conjunta aos 

órgãos governativos. Foi essa proposta, depois configurada de acordo com a teoria corporativa e 

enquadrada na poderosa organização corporativa criada pelo Estado Novo, que esteve na base 

da criação da Junta Nacional do Vinho. Criado em 1936 para coordenar a produção e o comércio 
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 Entre 1907 e 1911 foram demarcas as regiões no Douro, Madeira, Carcavelos, Moscatel de Setúbal, Dão, 

Bucelas, Colares e Vinhos Verdes.  
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de vinhos indiferenciados, o organismo estendeu as competências até às regiões demarcadas. Até 

1986, na prática, a JNV foi a responsável pela aplicação das medidas públicas que visaram a 

vitivinicultura. O funcionamento da organização corporativa, permitiu consolidar um ―modelo de 

quantidade‖ (Simões, 2006) que persistiu até aos anos 80. 

Nos anos 30, a designação de Oeste já nomeava um núcleo central de 12 ou 13 

concelhos
42

, aos quais conforme os autores e as circunstâncias poderiam ser adicionados outros. 

A subregião apresentava-se polarizada por Torres Vedras (a Sul), a que a vitivinicultura conferia 

peso económico e político, e as Caldas da Rainha (a Norte), como a urbe mais importante de uma 

área vocacionada para a fruticultura. A polarização produtiva foi simbolicamente consolidada pelo 

Estado através da ampliação de um centro de investigação vitivinícola na localidade de Dois 

Portos (próximo de Torres) e por um congénere dedicado às frutas em Alcobaça (vizinha das 

Caldas). Todavia, ainda que em alguns momentos as tensões entre Caldas e Torres possam ter 

sido as mais visíveis, a subregião tem sido atravessada por dinâmicas de coesão e afastamento, 

de solidariedade e oposição com diversos objectivos e impactos internos. Essas dinâmicas, 

inerentes à própria noção de região, compatibilizaram-se com outros elementos para fortalecer a 

identidade da subregião. No início dos anos 80, Abreu Diogo (1988) notava que existia um forte 

eixo identitário que se estendia entre as Caldas da Rainha e Torres Vedras. Tais sentimentos não 

foram alheios, por exemplo, à institucionalização de fronteiras administrativas relativamente 

estabilizadas em 12 concelhos através da constituição da Associação de Municípios do Oeste e da 

definição de uma das subregiões integradas na RLVT. Afinal, o Oeste tornara-se uma das 

subregiões portuguesas que «mais mobiliza os seus agentes económicos (produtores e 

consumidores) no sentido da pertença a uma unidade territorial onde faz sentido construir um 

destino comum» (Gaspar, 1993:114). 

As décadas de 80 e 90 correspondem a um período de grandes alterações no panorama 

agrícola do país e do Oeste. Na sequência da adesão de Portugal à União Europeia, as mudanças 

institucionais e produtivas orientadas pela Política Agrícola Comum aceleraram a reconfiguração 

produtiva que estava a desenrolar-se lentamente desde os anos 60 e 70, o que também teve 

repercussões na configuração espacial e nas designações atribuídas à subregião. Os sucessores 

dos organismos públicos e corporativos, que anteriormente tinham funcionado como mediadores 

entre o nível global e local, tornaram-se os veículos privilegiados de exposição das explorações 

agrícolas locais e dos agentes económicos aos impactos das políticas e dos mercados europeus. 

Procurando corresponder às exigências de quantidade e qualidade definidas pela União Europeia, 

têm sido atribuídos aos agricultores estímulos financeiros para arrancar as vinhas e reconverter as 

                                                           

42
 Por exemplo, Gaspar (1993) inclui no Oeste: Mafra, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Torres 

Vedras, Alenquer, Cadaval, Bombarral, Lourinhã, Peniche, Óbidos, Caldas da Rainha, Alcobaça e Nazaré. 
Mas Abreu Diogo (1988), não inclui no Oeste que delimita nem Mafra, nem Arruda dos Vinhos.  A actual 
Comunidade Intermunicipal do Oeste é constituída por 12 concelhos: Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, 
Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres 
Vedras.   
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explorações a culturas (supostamente) solicitadas pelos consumidores. Se, pelo menos, desde o 

século XIX os pomares têm sido apontados pelos técnicos como alternativas desejáveis à vinha, a 

partir dos anos 80 tem sido possível encontrar as condições para aumentar a produção de fruta.  

As mudanças de orientação e de apoios da PAC para a vitivinicultura, ao mesmo tempo 

que se promoveram a redução da área dedicada à vinha, a selecção de castas, a uniformização 

dos métodos de fabrico, a reorganização dos circuitos comerciais e a definição de estratégias de 

marketing, viabilizaram a demarcação de novas regiões que, em parte, decalcaram as que 

estavam prometidas desde o início do século XX. Nestas mudanças, o Oeste vitivinícola 

fragmentou-se e tornou-se praticamente invisível. No território que antes lhe estava atribuído 

surgiram cinco Denominações de Origem Controlada, assumindo outras designações com mais 

estreita proximidade geográfica com o terroir que lhe está consignado: Alenquer, Arruda, Lourinhã 

(aguardentes vínicas), Óbidos e Torres Vedras. Ao mesmo tempo a noção de Oeste esbateu-se 

pelo alargamento dos limites da área envolvente, à qual foi atribuída a designação histórica de 

Estremadura, mas esvaziada da antiga extensão geográfica
43

. Para os vinhos excluídos dos vários 

DOC, mas ainda assim produzidos de acordo com os critérios autorizáveis, foi criada a 

classificação de vinhos regionais da Estremadura. Quaisquer outros ficaram excluídos dos 

mercados formais organizados pelos critérios europeus. Como tem sido notado por vários autores 

(Ribeiro, 1991), a Estremadura nunca estimulou fortes sentimentos de pertença. Mas, mesmo que 

na memória social a Estremadura não estivesse associada a símbolos e sentimentos positivos, 

seria possível reelaborar discursos e imagens atribuindo-lhes referenciais a um passado 

vitivinícola harmonioso e glorioso. A designação de Oeste, pelo contrário, surgia como cúmplice da 

manutenção do modelo de quantidade que era necessário exorcizar e, ainda, a casos de fraudes e 

falsificações de vinhos. Essas eram recordações incompatíveis com as novas imagens de 

distinção, qualidade e personalidade em que os interlocutores nacionais (Ministério da Agricultura 

e Economia, Instituto da Vinha e do Vinho, Comissão Vitivinícola Regional) dos organismos da UE 

desejavam alicerçar as estratégias comerciais dos vinhos regionais. 

Contudo, depois de preparada durante alguns anos, em Abril de 2009, a designação de 

Estremadura foi substituída pela de Lisboa. A forma pacífica como foi localmente recebida a 

portaria da mudança, denuncia a escassa identificação do território com essa forma de nomeação. 

Explicou-nos o Presidente da Adega Cooperativa do Cadaval que a mudança era requerida pelas 

estratégias de marketing: oestes há muitos e essa noção não cria uma identificação automática 

deste Oeste com estes vinhos; Estremadura confundia-se facilmente com a homónima região de 

Espanha; já a designação de vinhos regionais de Lisboa beneficia do capital social positivo que a 

                                                           

43
 A geografia da actual IG Lisboa, coincide com a anterior Estremadura. Inclui todos os concelhos do Distrito 

de Lisboa, excepto Azambuja, ou seja: Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Cascais, Lisboa, 
Loures, Lourinhã, Mafra, Oeiras, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Vila Franca de Xira e 
Odivelas. Inclui também os seguintes do Distrito de Leiria: Alcobaça, Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha, 
Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Peniche e quase todas as freguesias de Pombal. Fazem ainda parte 
os concelhos de Porto de Mós e Ourém, do Distro de Santarém. A IG recobre assim uma faixa mais próxima 
da costa, que se estende de Cascais a Porto de Mós, mas não ultrapassa para Este a Serra dos Candeeiros.  
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capital do país tem vindo a construir há séculos no estrangeiro. Na região reconhece-se que o 

objectivo da mudança «é só pa vender o vinho», como afirmou o funcionário de outra adega 

cooperativa, reforçando a ideia de que nada de essencial mudou para os produtores. O conteúdo 

da Portaria nº426/09 que formaliza as mudanças e as iniciativas promocionais da CVR, visando 

sobretudo consumidores estrangeiros, expressam objectivos semelhantes. Num mercado global, 

exige-se que estratégias de produção e negócio eficientes projectem as mercadorias para 

qualquer destino financeiramente lucrativo. É esse o objectivo das políticas europeias, que como 

sabem os envolvidos em projectos de desenvolvimento rural, só apoiam projectos com escala 

económica e territorial. 

Até que ponto, vinhos regionais de Lisboa é apenas mais um label que ambiciona 

enraizar-se talvez não tanto no terroir que dá origem aos vinhos, mas entre os consumidores de 

qualquer parte do mundo? A desvinculação entre terroir e designação pode ser evidenciada com o 

argumento de que no concelho de Lisboa não se produzem vinhos. Mas tal convicção confronta-se 

com uma experiência de mais de 250 anos de história: no Porto nunca se produziram os vinhos 

que têm conquistado o mundo como vinho do Porto. Um dos resultados das tensões seculares 

que têm atravessado as áreas vitícolas motivadas pela legislação proteccionista de 1756, foi, 

precisamente, o aparecimento de vinhos de Lisboa, que à semelhança dos provenientes do Douro, 

eram licorosos. Estes vinhos adquiriram certa proeminência comercial durante as polémicas da 

primeira metade do século XIX e voltaram a merecer destaque aquando das disputas motivadas 

pela reposição da demarcação do Douro em 1907 (nesta altura conhecidos como vinhos da 

Estremadura)
44

, sendo posteriormente a produção limitada pelo Estado Novo. Numa cerimónia 

local, em Setembro de 2007, o secretário de Estado adjunto da Agricultura e Pescas, perguntou 

«Na região do Douro temos o vinho do Porto e porque não termos na região de Lisboa os vinhos 

de Lisboa?» (http://www.confagri.pt 17-9-2007). Outros protagonistas de instituições locais têm 

comparado em diferentes ocasiões o potencial produtivo e promocional da região de Lisboa com 

os da região do Douro. Serão estes indícios de uma reactualização de polémicas antigas ou 

afirmações que fazem parte de meras estratégias comerciais?   

No decurso das mudanças que estão a ocorrer desde os anos 80/90, verifica-se que a 

imagem e a designação do Oeste se desvincularam dos vinhos, que durante um século 

contribuíram para fomentar a prosperidade económica e os sentimentos de pertença a um 

território. Mas se a ―velha‖ noção de Oeste não era adequava para traduzir as novidades que 

estavam a ser operadas no ―velho‖ subsector vitivinícola, os valores positivos associados a essa 

noção foram redireccionados para distinguir a ―nova‖ pêra rocha, do conjunto das variedades 

frutícolas aptas a disputar o mesmo território físico e simbólico. Como iremos discutir no ponto 

seguinte, a atribuição do DOP em Março de 2003 consagrou a associação entre a pêra rocha e 

                                                           

44
 Tal como a anterior IG Estremadura, a designação actual de vinhos de Lisboa também pode ser aplicada a 

vinhos licorosos e ainda a vinhos tintos e brancos, espumantes e rosado ou rosé.   

http://www.confagri.pt/
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um Oeste geograficamente mais vasto do que o que tinha sido reconhecido pelas vias identitária e 

administrativa nos anos 80.  

Processos de construção da qualidade alimentar no Oeste: a Pêra Rocha 

O processo que conduziu à atribuição do DOP à pêra rocha do Oeste comprova que, como em 

décadas anteriores, os produtores e agentes económicos foram capazes de aproveitar as 

oportunidades de negócio criadas pela conjugação de forças externas (neste caso liberalização de 

mercados e políticas transnacionais) com as dinâmicas locais. A integração de Portugal na EU, em 

1986, tornou os agricultores e empresários portugueses mais sensíveis aos impactos do mercado 

livre internacional, onde o regime de tarifas e quotas de importações fora abolido. Alguns desses 

impactos eram notórios no crescimento das importações de frutas de outros países europeus para 

o mercado nacional. É nestes anos e seguintes que, gradualmente, começam a aparecer no 

mercado português produtos como kiwis, courgettes, mangas, papaias, goiabas e outros frutos e 

vegetais menos comuns na dieta dos portugueses. Estes produtos vieram revolucionar as 

percepções de qualidade alimentar dos consumidores, nomeadamente as que se referem ao 

sabor, frescura e sazonalidade. Estas importações de fruta eram, em grande parte, realizadas 

pelas grandes cadeias de supermercados emergentes (note-se que o primeiro grande 

supermercado, o Continente, foi aberto pela Sonae em 1987). 

Mostrando uma das heranças das limitações à criação de organizações da sociedade civil 

impostas durante o Estado Novo, nos anos 80 os produtores de fruta nacional estavam 

escassamente organizados em associações de carácter sectorial e profissionalizadas
45

. Os 

produtores estavam, sobretudo, enquadrados em cooperativas, as quais sendo mais vocacionadas 

para a produção e armazenamento, estavam desprovidas de claras estratégias comerciais ou de 

marketing. Sendo uma das zonas do país onde historicamente as relações com o Estado e o 

mercado são mais antigas e intensas, os produtores do Oeste procuraram soluções para enfrentar 

as novas dificuldades advindas com as mudanças de enquadramento económico e institucional. 

Os problemas mais graves decorriam das dificuldades para colocar os produtos no mercado 

nacional menos regulamentado e em competir com os preços mais baixos da fruta importada de 

outros países. 

É num contexto de novos problemas, descontentamentos e necessidade de encontrar 

soluções que, em 1989, ocorreu a designada ‗revolução do Oeste‘, dirigida por Júlio Sebastião, um 

energético produtor de fruta do Bombarral e uma figura altamente carismática na subregião do 

Oeste. A revolução começou no Bombarral, onde vários produtores de fruta (sobretudo de pêra 

rocha) bloquearam as estradas da região durante dias, causando grandes distúrbios. Este evento 

marca um limiar na contestação local, tornando-se relevante para a história da consolidação 

                                                           

45
 A primeira organização de produtores de fruta foi somente reconhecida no final dos anos 80. E só em 1992 

é que foi implementado um esquema de financiamento para apoiar as organizações de produtores de fruta, 
através do regulamento 1035/72 (ANP, s.d.).  
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regional da pêra rocha – a fruta que estava no centro deste conflito rural – pois forçou a uma 

reestruturação e organização do subsector, e teve um certo efeito de dominó nas actividades 

hortofrutícolas da região (Caleiras, 2000; ANP, s.d.).  

As poucas associações criadas na altura, nomeadamente a APAS (Associação de 

produtores Agrícolas da Sobrena, Cadaval)
46

 e a AARA (Associação de Agricultores da Região de 

Alcobaça) começaram a desenhar planos e estratégias para organizar o sector da fruta. Essas 

movimentações contribuíram para que o governo reconhecesse o valor económico dos produtos e 

o potencial de desenvolvimento da pêra rocha para mercados de exportação, assente nas óptimas 

condições de conservação, essenciais para o transporte de longa distância. Em 1992, foi 

implementado um programa para apoiar a hortifruticultura – NOVAGRI – consagrado no diploma 

nº103/92. Seguiu-se uma vaga de dinamismo no sector da fruta (em especial da pêra rocha) com 

a emergência de centrais fruteiras (Frutus, por exemplo), especializadas no processamento da 

pêra rocha. Ainda nesse ano, a publicação pela UE dos regulamentos que viabilizavam a 

institucionalização de IG para novos produtos, encontraram uma recepção favorável entre os 

produtores de pêra rocha. Em 1993, foi fundada a Associação Nacional de Produtores de Pêra 

Rocha do Oeste (ANP) que esteve por detrás da consagração deste produto numa DOP. Naquele 

ano, a associação demonstrou perante as autoridades portuguesas (Ministério da Agricultura) que 

este fruto tinha condições para receber esse reconhecimento europeu. Mas o caderno de 

especificações enviado para a Comissão Europeia, que clamava e tentava demonstrar a origem 

da pêra rocha no Oeste foi devolvido. O prosseguimento do processo exigiu uma detalhada 

caracterização dos pomares na região, das formas de produção e selecção da qualidade da pêra 

rocha. O processo foi, finalmente, concluído em 18 de Março de 2003 com a atribuição do DOP à 

pêra rocha do Oeste (ANP, s.d. e entrevista com ex-representante do Ministério da Agricultura, 

Outubro 2009).  

Tendo em conta as afinidades entre DOP e terroir, enunciadas anteriormente neste paper, 

e os debates em curso acerca das dimensões expressas nestas noções, discutimos seguidamente 

alguns dos elementos que demonstram como natureza e cultura estão associadas para sustentar 

o estatuto atribuído à pêra rocha do Oeste.  

Um dos elementos remete para o território que o DOP torna legalmente apto para produzir 

pêra rocha do Oeste. Como referimos na introdução, a noção de terroir que, segundo Josling 

(2006) está consagrada legalmente nos regulamentos sobre produtos de denominação de origem 

protegida (DOP), obriga à fixação de um produto a um território concreto e particular. 

Normalmente esta ligação é demonstrada através da origem do produto, e portanto, consolidando 

                                                           

46
 Esta associação foi fundada em 1988 e os seus primeiros dirigentes foram Aristides Sécio (actual 

Presidente da Câmara Municipal do Cadaval) e António Nazário Santos, que conseguiram mobilizar os 
produtores da região do Oeste para a produção, comercialização e promoção da pêra rocha.  
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e institucionalizando a relação entre produto agro-alimentar e espaço, ou o produto e a paisagem 

física e cultural de onde é originário.  

Contudo, a origem desta variedade não está ligada a nenhuma das localidades do Oeste 

historicamente vocacionadas para a produção de fruta, como acontecia com os concelhos de 

Alcobaça e Caldas da Rainha. A origem desta pêra é atribuída ao Sr. Pedro António Rocha que 

em meados do século XIX era proprietário de uma quinta em Sintra (uma vila habitualmente 

incluída no termo de Lisboa ou na zona saloia). O mito de origem da pêra rocha remonta a 1836 

onde naquela quinta foi encontrada uma nova variedade de pêra, com características algo 

diferentes das outras. Esta variedade distinguia-se pelo sabor agradável, polpa firme e amarelada, 

pela doçura e pelo sumo, tendo também excelentes propriedades de conservação. A fruta foi 

provavelmente obtida de forma aleatória através da semente da variedade mais comum – Pirus 

Communis L. – adquirindo o nome do proprietário da quinta. O mito continua referindo que o Sr. 

Rocha tinha grande estima por esta pêra, mostrando-a sempre que possível a amigos e 

conhecidos. Vários destes amigos levaram amostras desta variedade para cultivar noutras zonas, 

espalhando a pêra rocha para além de Sintra, a todo o Oeste.  

Não existem registos oficiais da existência de pêra rocha na subregião do Oeste, pelo 

menos antes da primeira metade do séc. XX. As dinâmicas produtivas e comerciais locais também 

não conduziram para nenhuma destas localidades ligadas à fruta, a intensificação da produção de 

pêra rocha do Oeste. O solar desta cultura de sucesso está a edificar-se no Cadaval, um concelho 

que desde a construção do caminho-de-ferro tem apresentado um posicionamento excêntrico 

relativamente aos principais eixos de actividades económicas e onde a prosperidade das décadas 

do Oeste vitivinícola foi menos visível. A intensificação produtiva e o sucesso comercial desta fruta 

revelam duas coincidências interessantes. Por um lado, era precisamente no Cadaval, que 

actualmente concentra simbolicamente a representação do ―novo‖ Oeste, que Abreu Diogo (1988) 

encontrou um dos mais fracos sentimentos de pertença ao Oeste dessa época. Por outro, neste 

concelho é a freguesia do Peral que se auto-intitula o solar da pêra rocha, mas o nome desta 

localidade, que remonta à Idade Média, ainda que possa indiciar condições ecológicas favoráveis 

ao desenvolvimento de pomares, não pode estar associado à origem oitocentista desta variedade.  

Verifica-se a definição legal da região apta a produzir pêra rocha consagrada no DOP, 

alarga as fronteiras do Oeste não só para Sul, incluindo Sintra, mas também para Norte e para 

Este, abrangendo localidades (Leiria, Santarém, Cartaxo, Vila Franca de Xira) onde dificilmente se 

podem encontrar afinidades ancestrais com esta variedade frutícola (ver figura 1).  
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Figura 1 – Região da Pêra Rocha do Oeste (DOP) 

 

Fonte: ANP. 

Ainda que o Oeste tenha sido suprimido dos mapas dos vinhos regionais, com o 

alargamento das áreas atribuídas à pêra rocha e aos vinhos regionais de Lisboa, parece estar a 

operar-se, de facto, uma sobreposição dos territórios atribuídos a cada um dos produtos regionais. 

Afinal, têm designações de IG diferentes, mas podem coabitar nas mesmas localidades e 

ecossistemas.  

Um segundo elemento remete para as características agro-ecológicas presentes nesta 

vasta região habilitada para produzir DOP (a dimensão ecológica referida por Brunori). A noção de 

terroir está estreitamente ligada a um reconhecimento da afinidade entre variedades vegetais e as 

condições climatéricas e do solo onde estas produzem. Os geógrafos têm considerado que estas 

zonas são marcadas pela complexidade e diversidade dos solos, dos efeitos do clima, do relevo e 

dos revestimentos da flora. Mas existe um certo consenso na identificação das características 

mais homogéneas das áreas localizadas a Oeste da Serra dos Candeeiros. Todavia, a região 

incluída no DOP, ultrapassa as vertentes desta serra, incluindo tanto as várzeas de Sintra, como 

parte das lezírias do Tejo. Para além das tensões e disputas locais inerentes à definição das 

fronteiras regionais, a área incluída neste DOP parece também ser uma prevenção relativamente 

às necessidades de expansão futura que o sucesso comercial possa exigir. 

Em que medida as diferentes características naturais podem influenciar as características 

da pêra rocha colhida? Uma parte da resposta a esta questão encontra-se na forma como os 
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pomares estão a ser implantados nos ecossistemas e nos métodos produtivos adoptados pelos 

produtores. Ao descrever as mudanças que estavam a ocorrer no Oeste na passagem dos anos 

80 para os 90, Costa (1996), referia que as vinhas estavam a recuar para as encostas e que os 

pomares estavam a ocupar as várzeas. Sugere-se que ambas as culturas estariam deste modo a 

enquadrar-se nas condições naturais que lhes seriam mais favoráveis. Contudo, actualmente, a 

observação da paisagem e o material empírico recolhido junto dos produtores, mostram que os 

pomares de pêra estão também a subir as encostas e a cobrir extensas áreas contínuas, criando 

as condições ecológicas para produzir através do recurso (se bem que controlado) a produtos 

químicos e à intensificação da rega. Estas práticas agrícolas garantem assim uma diminuição do 

risco inerente às culturas desenvolvidas fora dos ambientes naturais que lhes são mais propícios, 

mas podem revelar-se ecologicamente pouco sustentáveis. 

Observa-se, porém, que nos materiais de promoção da pêra rocha e nos relatórios de 

produção, há alusões à sustentabilidade ecológica desta fruta, já que grande parte da pêra rocha é 

produzida de acordo com as normas de protecção integrada. Também são visíveis nos panfletos e 

campanhas de promoção, discursos que valorizam as suas características organoléticas (sabor, 

firmeza, textura), mas também o seu potencial para o bem-estar, segurança alimentar e saúde dos 

consumidores (as crianças são muitas vezes vistas em posters ou panfletos a trincar uma pêra 

rocha).  

O último elemento remete para o desenvolvimento económico regional associados ao 

DOP. As negociações operadas na demarcação territorial do Oeste da pêra rocha poderão ser 

ainda explicadas quando se tem em conta outras dimensões subjacentes ao conceito de terroir, 

nomeadamente a dimensão económica/marketing e a dimensão de sustentabilidade local da 

região (tal como apontadas por Tregear (2003)). Segundo os nossos interlocutores entrevistados, 

o sector da pêra rocha tem sido relativamente bem sucedido na angariação de capital económico 

para a região, tendo capacidade para contribuir para o desenvolvimento sócio-económico das 

áreas rurais inseridas no Oeste, espelhando o que aconteceu com outros produtos típicos 

Europeus (Treager, 2003, Brunori e Rossi, 2000, 2007). Porém, se de facto estes fundos foram 

bem aplicados para o desenvolvimento rural do Oeste ou, se pelo contrário, foram apenas 

distribuídos por uma pequena elite é uma questão que terá de ser investigada no futuro.  

Ainda quanto à dimensão económica/marketing, constata-se que as peras são 

criteriosamente seleccionadas e calibradas segundo determinados padrões de qualidade para 

comercialização, estabelecidos em regulamentos transnacionais (União Europeia, Codex 

Alimentarius, UN-ECE). Quando são exportadas para países como o Reino Unido (um dos 

mercados mais exigentes na qualidade alimentar), esquemas privados implementados pelas 

grandes cadeias de retalho alimentar estabelecem outros standards mais exigentes e precisos 
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sobre os critérios mínimos de qualidade
47

. Em conversas exploratórias com alguns representantes 

da região foi-nos dito que a pêra rocha que segue para o Reino Unido muitas vezes é certificada 

como DOP, embora nos pacotes não apareça o símbolo Pêra Rocha do Oeste – DOP, já que para 

os consumidores britânicos o Oeste de Portugal não tem ressonância simbólica ou cultural. 

Em entrevista a um agricultor da zona foram referidas as persistentes e constantes visitas 

de técnicos de supermercados britânicos à região do Oeste em Agosto (na altura da colheita da 

pêra rocha) para fiscalizar atentamente todas as operações feitas nos campos (colheita, 

transporte, armazenamento e exportação). Como referem Reardon et al (1999) os critérios e 

standards privados são muitas vezes mais restritos e exigentes do que os critérios mínimos de 

qualidade para comercialização de produtos alimentares estabelecidos pela União Europeia ou 

outros organismos governamentais transnacionais. Portanto, do ponto de vista de marketing a 

produção de pêra rocha tem cumprido os critérios rígidos de qualidade alimentar que lhe são 

impostos.  

Economicamente, é também um sector importante, que registou forte crescimento nos 

últimos anos. Segundo Fragata et al (2007), das 14 frutas em regime DOP/IGP, a pêra rocha do 

Oeste é a mais importante, sendo o mercado de exportação o seu principal destino. Segundo os 

dados fornecidos pela ANP (s.d.), e que se referem à campanha 2007/2008, o maior importador de 

pêra rocha é o Reino Unido (36%), seguido de França (19%), Brasil (18%), a Irlanda (8%), a 

Federação Russa (6%), e a Holanda (4%). No ano de 2007, a produção de pêra gera um volume 

de negócios de 72 milhões de Euros. Para aquele mesmo ano, na região do Oeste existiam 

11594ha com uma produção total de 127,8 mil toneladas e uma produtividade média de 11t/ha, 

com uma média de 1,2 ha por exploração (INE, 2007). O gráfico seguinte mostra a evolução da 

produção da pêra rocha do Oeste desde 1997 (quando era apenas designação de origem) até 

2008 (já com estatuto DOP).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

47
 Por exemplo, o supermercado Tesco exige que todos os frutos e vegetais fornecidos obedeçam aos 

critérios vigentes no seu standard privado Nurture, o qual impõe que a fruta seja Classe 1 (segundo os 
critérios de qualidade para comercialização de frutas e vegetais da UE), para além de ter de obedecer ao 
standard GLOBALGAP (organização mundial de retalhistas que estabelece standards de boas práticas 
agrícolas), e aos critérios restritos exigidos pelo próprio supermercado (englobando preocupações éticas e 
ambientais). 
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Gráfico 1 – Evolução da produção de pêra rocha do Oeste (1997-2008) 

(Toneladas) 
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Fonte: ANP.  

Nota: DO desde 1993 e PDO desde 2003.  

 

Dois aspectos são visíveis no gráfico: 

1) Por um lado, verifica-se uma quebra dramática na colheita de 1998/1999 (visível em 1999) 

provocada pelo clima, onde a produção caiu de 46 mil para 15 mil toneladas. Isto 

provocou uma forte crise social entre os agricultores de pêra rocha já que muitos deles 

tinham apostado exclusivamente neste produto em regime de monocultura, ficando 

inteiramente dependentes das flutuações do clima ou do mercado. Este evento fez 

transformar algumas operações e práticas agrícolas dos produtores da região. Vários 

agricultores, receando futuras más campanhas, começaram a produzir pêra rocha noutros 

países (ex. Brasil), um acto fortemente criticado por alguns produtores da região. Outros 

começaram a diversificar a sua actividade, regressando à plantação da vinha, ou 

intercalando vinha com pêra, ou ainda explorando outras variedades de fruta (ex. a maçã 

Royal Gala). Vários agentes no sector começaram igualmente a diferenciar o produto 

expondo em feiras regionais (ex. Feira Nacional de Pêra Rocha na sua 17º edição em 

2010) não só o fruto como também vários bens processados com a fruta (desde licores, 

iogurtes, sumos, bolos e doces). Mais recentemente, no final de 2009, uma loja de 

produtos locais abre no Cadaval dedicada à venda e promoção dos produtos do Oeste, 

nomeadamente da pêra rocha, promovendo o comércio local da fruta e seus derivados.  

2) Por outro lado, constata-se que é a partir de 2005 que a produção aumenta 

substancialmente devido à consolidação da marca DOP (atribuída em 2003) e à atracção 

do grande retalho internacional por este fruto, dadas as suas óptimas condições de 

conservação (facilmente adaptadas ao transporte de longa distância). Mas esta 

aceleração na produção poderá não estar alheia às campanhas de promoção da fruta 
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escolar (em torno de políticas públicas de saúde nos países importadores, por exemplo o 

Reino Unido) e às exigências cada vez maiores de uma dieta alimentar de qualidade de 

uma parte significativa dos consumidores daqueles países. É claramente uma fase 

marcada pela exportação da pêra rocha.  

 

CONCLUSÕES 

O processo de qualificação da pêra rocha do Oeste teve duas consequências importantes. 

Primeiro, estimulou a organização do sector e da sua fileira (da produção ao retalho alimentar), 

unindo vozes locais e regionais previamente dispersas com interlocutores internacionais. 

Reforçou-se assim a acção colectiva dos produtores da ANP sempre que estes se encontram na 

mesa de negociações com retalhistas nacionais ou internacionais ou se envolvem 

institucionalmente na promoção de uma estratégia territorial para a região do Oeste. A ANP e os 

interesses dos seus membros são unidos numa única voz. Desenvolveram-se assim laços de 

solidariedade e coesão dos produtores de pêra rocha do Oeste, verificando-se que o capital social 

da região em torno deste produto foi dinamizado e fortalecido.  

Segundo, verifica-se que a noção de qualidade é contestada e polissémica em torno do 

processo de qualificação da pêra rocha. A pêra rocha do Oeste, apesar de ser originária de Sintra, 

pode legalmente ser cultivada numa região mais vasta, que abarca distintos ecossistemas (desde 

Sintra, às zonas do Bombarral e Cadaval, até Leiria, Porto de Mós, Santarém e Cartaxo). Isto vai 

invariavelmente ter impacto na qualidade organoléptica da pêra rocha. Mas para além das 

questões biofísicas que afectam as características de terroir da pêra, a própria fileira onde este 

fruto opera é altamente multifacetada e diversificada. Encontra-se na confluência de vários 

espaços com trajectórias distintas, quer sejam para a deslocalização (mercados internacionais de 

exportação) quer para a re-localização (comércio de proximidade através de feiras, lojas 

especializadas, mercados locais).  

Assim, a pêra rocha tem diferentes qualidades consoante os diferentes mercados para 

onde é canalizada. Para o mercado britânico obedece a rigorosos critérios de qualidade 

(estabelecidos pelas cadeias de supermercados de acordo com aquilo que julgam ser as 

preferências dos seus clientes), sendo calibrada e seleccionada consoante a segmentação e 

diferenciação do produto para o consumidor (por exemplo, com um preço mais alto encontram-se 

as pêras com critérios de qualidade mais restritos abarcando preocupações com segurança 

alimentar, ambiente e boas práticas agrícolas, bem como tamanho, cor, textura e aparência). 

Porém, neste caso, mesmo que a pêra seja certificada como DOP, o logótipo territorial do Oeste 

desaparece na paisagem alimentar global. No mercado nacional, a pêra rocha surge igualmente 

sob várias formas (como DOP, mas também de forma indiscriminada para as várias cadeias de 

supermercados portuguesas obedecendo aos critérios de qualidade impostos pelo grande retalho, 

ou ainda sob forma de produção local para mercados locais). À semelhança do que referem 
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Morgan et al (2006) para outros produtos agro-alimentares, a qualificação da pêra rocha encontra-

se no cerne de espaços de qualidade contestada, onde trajectórias de relocalização e 

deslocalização formam e deformam os limiares destes espaços. Podemos talvez dizer que a 

qualificação diferenciada da pêra rocha reflecte não só o processo contestado de construção da 

região do Oeste (que luta pela sua identidade), mas também a confluência de vários sistemas de 

produção, distribuição e comercialização alimentar que, em vez de contraditórios ou opostos, 

estão antes sobrepostos e entrelaçados.  
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