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UMA BREVE INTRODUÇÃO 

É com enorme satisfação que nos dirigimos aos 

nossos clientes, agricultores, parceiros e a todos 

que estão direta ou indiretamente ligados ao setor 

da batata em Portugal e em outros países com 

língua oficial portuguesa. 

STET Batatas são vida., é mais uma forma de 

comunicar (Newsletter) que pretendemos utilizar 

periodicamente, sempre que existam assuntos que 

justifique. Será divulgada por email, por WhatsApp, 

em algumas redes sociais (Facebook e LinkedIn), no 

nosso site WWW.ADV-AGRI.COM e eventualmente 

por correio “normal”. 

A ideia consiste em apresentar alguns assuntos que 

estão diretamente ligados às atividades da STET, 

relacionadas com a obtenção de novas variedades 

de batata, a multiplicação e com a comercialização 

da batata-semente a nível mundial. 

Adicionalmente, também juntaremos algumas 

informações que se considerem relevantes para o 

setor da batata. 

 

COLHEITA DE 60% DA BATATA-SEMENTE 

A batata-semente das variedades que a STET 

comercializa em Portugal é maioritariamente 

multiplicada/produzida e certificada nos Países 

Baixos (Holanda) e também em França. 

A STET é hoje uma das maiores empresas na 

batata-semente e é líder em vários países com 

produção extra precoce e precoce. As entregas de 

batata-semente iniciam-se em Outubro. Para que 

tal aconteça, a colheita inicia-se sempre em 

Agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

Após a colheita dos campos que foram previamente 

inspecionados pelas autoridades competentes de 

cada país (NAK na Holanda e SOC em França), a 

batata segue para armazém onde vai ser 

armazenada temporariamente para cura e 

estabilização.  

 

  

 

Alguns dias depois, é feita a última inspeção a cada 

lote, de cada variedade e se tudo estiver de acordo 

com os requisitos legais, os lotes são certificados 

oficialmente e são emitidas as etiquetas que serão 

apostas em cada saco fechado, após a calibragem. 

A etiqueta azul aplica-se às classes A e B.  

A etiqueta branca utiliza-se para as classes E e SE, 

isto é, Elite e SuperElite, respectivamente. 

Normalmente, a batata-semente comercial é da 

classe A, sendo que as classes superiores E e SE, 

normalmente destinam-se à multiplicação. 
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No caso da batata-semente, a etiqueta também 

contém o passaporte fitossanitário obrigatório. 

Até ao final de Setembro, os 

produtores/multiplicadores tinham efetuado a 

colheita de cerca de 60% da quantidade de batata-

semente da STET. As condições tinham estado algo 

secas, especialmente em Agosto e até meados de 

Setembro, em que começou a chover e deste 

modo, segundo os produtores, as condições de 

colheita são agora ainda melhores, porque a terra 

esboroa-se bem, não formando torrões. A chuva 

não tem sido excessiva e não afeta a qualidade, 

bem pelo contrário, ajuda a reduzir possíveis danos 

mecânicos na pele da batata. 

Portanto de momento, a colheita está em progresso 

e deverá estar concluída em breve. 

 

SITUAÇÃO ATUAL DA BATATA NA EUROPA 

Numa época em que praticamente todos os países 

do Centro e Norte da Europa estão em colheita, em 

que o normal é que termine em Outubro, os dados 

provisórios apontam para uma redução estimada 

entre 5% a 6% na produção total, face a 2020 e 

que se situará próxima da quantidade de 2019. A 

se confirmar esta queda, as justificações atuais 

devem-se a uma descida na área plantada na atual 

campanha (menos 4 a 5% da área em relação ao 

ano anterior) e uma pequena redução de cerca de 

1% na produtividade. Os países onde se esperam 

maiores reduções da quantidade colhida são a 

Polónia e a Bélgica com cerca de 10% menos em 

relação a 2020, seguindo-se a Alemanha, Holanda 

e França – também nestes países se aponta para a 

redução de área como a principal justificação da 

quebra na produção esperada. No caso da 

Bélgica, pode-se referir que como a grande maioria 

da sua área plantada com batata se destina ao 

processamento industrial (batata pré frita 

congelada), a redução esperada, já está a 

influenciar os preços “futuros”, pelo que a 

indicação é que esta batata irá ter uma valorização 

de + 0,02 EUR/kg em Novembro, face aos preços 

praticados atualmente. 

Relativamente à batata no mercado de fresco e 

segundo as informações que vamos tendo e em 

especial de França que tem sido nos últimos anos, 

o país de onde Portugal importa maior quantidade 

de batata, existem problemas de qualidade com 

alguns campos e lotes, devido a fortes ataques de 

míldio que se registaram na campanha atual. Neste 

momento sente-se uma pressão na colheita e no 

comércio, porque os produtores querem vender 

rapidamente os lotes de menor qualidade. 

São tudo dados provisórios e recolhidos de 

inúmeras fontes e muito dependentes das últimas 

semanas de colheita que ainda faltam. Estes dados 

serão atualizados à medida que as colheitas forem 

terminando, mas sem dúvida que estes dados dão 

um certo ar de optimismo moderado, para as 

futuras plantações de Inverno no Sul da Europa, 

incluindo Portugal e em especial para os produtores 

que conseguirem (ou arriscarem) plantar em 

Dezembro/início de Janeiro. A confirmarem-se estes 

dados, a batata de boa qualidade que seja agora 

armazenada em vários países, possivelmente 

atingirá valores substancialmente mais elevados nos 

meses de Primavera. 

 

STET NA AGROGLOBAL E NA AGRO 

A STET Holland em conjunto com a 

Advice.Agribusines, participaram no mês de 

Setembro, em dois importantes eventos do setor 

agrícola em Portugal: AGROGLOBAL em Valada 

do Ribatejo e AGRO em Braga. 

 
Sérgio Margaço e Niels Vermue ao centro, 

com os irmãos Mietto do Uruguai, na Agroglobal. 

Na AGROGLOBAL, a STET marcou presença no 

campo de demonstração de variedades da 

Porbatata – Associação da Batata de Portugal, com 

duas variedades – AVANTI e CAMEL – e tivemos um 

stand, próximo deste campo. No campo, os 

visitantes tiveram a oportunidade de observar de 

perto (em total segurança), a colheita destas 

variedades que registaram uma produtividade 

excelente, de 60 t/ha, com bom calibre e qualidade 

(recordamos: plantação em 5 de maio e colheita 

em 7 de Setembro/Avanti e 8 de Setembro/Camel).  
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Mais uma vez, a AGROGLOBAL foi um ponto de 

encontro entre profissionais do mundo agrícola e 

superou todas as expetativas relativamente ao 

número de expositores e de visitantes. No stand da 

STET, os visitantes puderam observar algumas 

variedades que a STET + AdviceAgribusiness 

destacam para Portugal. São variedades que tem 

registado uma boa introdução, desde 2015/2016, 

junto dos produtores e dos restantes operadores 

económicos no setor da batata em Portugal. 

Seguiu-se a participação na AGRO em Braga, em 

que foi possível ter um contacto mais próximo com 

produtores, clientes e distribuidores, oriundos do 

Centro e Norte de Portugal.  

A aposta da STET + AdviceAgribusiness ao 

participar nestes eventos, teve como grande 

objectivo poder estar mais próximo do setor da 

batata, numa fase de desconfinamento e que foi em 

muitos casos, momentos de reencontros.  

Por outro lado, também foi importante escutar os 

comentários, avaliações e reações dos visitantes 

sobre a marca de batata-semente STET e as 

variedades comercializadas, havendo sempre a 

identificação de oportunidades de novos projetos e 

de novas parcerias.  

 

 
Ficámos com contentamento especial, sobre a 

nossa missão neste setor da batata e sobre a nossa 

posição no mercado, quando os visitantes (muitos 

até então desconhecidos por nós – nota: em 

Portugal, existem vários milhares de produtores de 

batata!) se dirigiam e reconheciam a maioria das 

nossas variedades e nos apresentaram a história e a 

“rastreabilidade” das suas experiências com as 

variedades e nos informavam onde habitualmente 

adquirem a batata-semente da STET. 

Os visitantes também nos transmitiram as suas 

visões sobre o presente e futuro da produção e 

comércio da batata em Portugal, sobre alguns dos 

desafios atuais que enfrentam: os meios de luta 

disponíveis/autorizados para controlo das principais 

pragas e doenças, as poucas soluções práticas para 

armazenamento prolongado da batata em Portugal 

(variedades com dormência longa e utilização de 

câmaras frigoríficas), as estratégias de produção 

(calendário de produção e técnicas de cultivo), o 

estado atual do mercado da batata, formas de 

escoamento, as variedades e tipos culinários com 

maior procura, a produção em modo biológico, 

etc. 

Da nossa parte, à luz dos nossos conhecimentos, 

tentámos dar sempre o melhor contributo e apoio 

aos visitantes, sobre os temas abordados, nunca 

deixando de mostrar a nossa enorme empatia e 

respeito por todos os resilientes que não viraram e 

não viram as costas e esforçam-se e procuram 

informação e conhecimento para se manterem 
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ativos neste setor. E nós estamos para apoiar todos, 

com a recomendação de práticas e técnicas 

culturais, assim como transmitindo a nossa visão 

estruturada sobre o mundo da batata, baseada em 

todas as informações que recebemos diariamente 

de uma rede de contactos a nível nacional e 

internacional que mantemos ativa. Claro que 

também procuramos estabelecer pontos de 

interesse e de convergência entre todas as partes 

envolvidas, para que as variedades STET, sempre 

que possível, façam parte da solução, seja no 

mercado de fresco ou na indústria (processamento) 

ou na produção para autoconsumo que está muito 

viva no território nacional. 

 

NOVO CATÁLOGO/GUIA DE VARIEDADES 

DA STET 

Para a nova campanha de batata-semente 2021-

2022, apresentámos no final da AGROGLOBAL e 

na AGRO em Braga, a versão impressa do novo 

CATÁLOGO/GUIA DE VARIEDADES DA STET, em 

português (também disponível online:  

www.adv-agri.com/batata-de-semente/), sobre o 

qual recebemos e continuamos a receber críticas 

muito positivas. Este documento foi concluído em 

Agosto, tendo resultado numa seleção de 21 

variedades da totalidade que a STET comercializa 

em Portugal. 

 

 
 

Para elaborar esta seleção de variedades, 

colocámos o enfoque nos resultados quantitativos e 

qualitativos obtidos nas últimas campanhas em 

Portugal, alinhados com os resultados globais 

noutros países.  

O novo Guia/Catálogo, apresenta o perfil da STET, 

as atividades realizadas em prol da obtenção de 

novas variedades de batata, a sua multiplicação e a 

comercialização da batata-semente. Também se 

descreve a posição da STET a nível global com 

muita ênfase na aproximação do consumidor ao 

produtor, porque todos os desafios que a produção 

agrícola enfrenta hoje e olhando numa perspectiva 

de sustentabilidade (hoje, não há outra possível) 

têm reflexo imediato sobre o consumidor (dimensão 

social e económica) e sobre o ambiente. Segue-se 

uma explicação sobre a visão da STET em cada um 

dos 3 grandes segmentos de mercado: mercado de 

fresco (tradicional e moderna distribuição), batata 

frita em palitos (em fresco e indústria) e batata frita 

em rodelas/snacks (processamento industrial). 

Para cada uma das 21 variedades que integram o 

Guia, são apresentados “conselhos gerais para a 

produção” que incluem: os pontos fortes de cada 

variedade, a morfologia, as principais tolerâncias e 

resistências, a fertilização, a densidade e 

profundidade de plantação, pré germinação e 

plantação, pontos a tomar atenção durante o 

cultivo, colheita e armazenamento. 

Apresentamos em resumo, no quadro 1, as 

possibilidades de utilização recomendadas para as 

variedades de batata-semente comercializadas pela 

STET em Portugal. 

 

EQUIPA DA STET 

E no primeiro número da STET Batatas são vida., 

sem qualquer dúvida que temos de apresentar o Nº 

1 da STET: 

 

 
Peter Ton | Diretor Geral.  
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E A TERMINAR… 

Disponibilizamos este link da RTP Play, no qual 

poderá visualizar no episódio 20, no programa da 

RTP2 sobre agricultura: Faça Chuva Faça Sol, de 2 

outubro de 2021, a referência à participação da 

STET Holland com as suas variedades de batata (a 

partir do minuto 25:00) na AGRO em Braga. 

www.rtp.pt/play/p8638/e571039/faca-chuva-faca-sol 

 

Estamos em contacto!  

Cumprimentos e até breve, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Possibilidades de utilização recomendadas para as variedades de batata-semente 
comercializadas pela STET em Portugal: 
 

Sérgio Margaço | Diretor AdviceAgribusiness Unip. Lda. | Responsável STET Holland em Portugal 
Tel.: 00351 913 894 820 | Email: comercial@365agro.com | WWW.ADV-AGRI.COM  
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