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António de Sousa, Presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias

Damos um contributo 
fundamental para 
o desenvolvimento 
económico, social e 
ambiental de Portugal

A Companhia das Lezírias foi fundada em 1836, durante o reinado de D. Maria II. Tinha 

como objetivo gerir várias áreas agrícolas pertencentes à Casa Real portuguesa. António 

João Coelho de Sousa é o atual Presidente do Conselho de Administração da Companhia 

primeira década deste século tinha estado à frente dos destinos da maior empresa 

agrícola nacional, cuja sede está localizada em Samora Correia, na Região do Ribatejo. 

turístico, num património que se estende por mais de 18.000 hectares, a Companhia das 

Lezírias é uma empresa do Setor Empresarial do Estado, especialmente vocacionada para 

reforçar os pilares da sustentabilidade da produção agrícola nacional, mas também para 

valorizar o ambiente e contribuir para o reforço do turismo de natureza em Portugal. A 

Companhia das Lezírias gere também a Coudelaria de Alter do Chão, fundada em 1748, 

apurando o desenvolvimento da raça do Cavalo Lusitano, e realizando recentemente uma 

parceria com o grupo Vila Galé, articulando hotelaria, turismo equestre, de natureza e de 

visitação naquela zona do Alentejo. Quanto ao futuro, o presidente da Companhia das 

dar um impulso mais consistente à meritocracia na avaliação do desempenho dos 

colaboradores da empresa. 
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA COMPANHIA DAS LEZÍRIAS

A Companhia das Lezírias, SA. foi fun-
dada em 1836, ainda no reinado de D. 
Maria II. Com toda a história que carrega 
nestes quase dois séculos de existên-
cia, como tem sido dirigir aquela que é a 
maior empresa agrícola nacional?

Como referiu, e bem, a Companhia das 

Lezírias (CL) foi fundada em 1836, pelo 

que mais do que uma simples empresa, 

somos sem sombra de dúvida uma ins-

tituição. A Companhia das Lezírias faz 

parte do universo empresarial do Estado, 

embora tenha o estatuto de Sociedade 

Anónima, o que significa que sendo uma 

empresa do Estado nos regemos por algu-

mas regras de direito privado, aplicadas à 

gestão privada, o que confere à empresa 

uma maior flexibilidade do que se fosse-

mos uma mera empresa pública, na defi-

nição clássica do termo.

Como certamente saberá, eu próprio já 

tinha presidido anteriormente ao Conse-

lho de Administração da Companhia das 

Lezírias, e voltei a ocupar este cargo em 

junho de 2018, num mandato que acaba-

rá no final do presente ano. Gostaria, se 

me permite, de destacar a estabilidade 
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do modelo de gestão e organização im-

plementado na Companhia das Lezírias 

há pelo menos duas décadas, e que tem 

sido preservado por diversos conselhos de 

administração que têm passado por esta 

casa, independentemente de cada um co-

locar um acento tónico particular na sua 

atuação. 

Aliás, essa estabilidade na gestão tem 

permitido à Companhia das Lezírias obter 

desde há cerca de duas décadas resultados 

líquidos positivos, o que têm permitido 

igualmente adotar decisões com caráter 

estratégico, manter empregos, realizar os 

investimentos necessários e ainda libertar 

dividendos para o próprio acionista (Esta-

do).

Qual é a dimensão territorial e espacial 
da Companhia das Lezírias?

A Companhia das Lezírias possui um 

conjunto de propriedades que ultrapas-

sam os 18.000 hectares, sendo de facto a 

maior empresa agrícola do nosso país. É 

também esta dimensão que, em meu en-

tender, a eleva a Instituição. Com expres-

são física fundamentalmente na Região 

do Ribatejo, gerimos também na qualida-

de de usufrutuário a Coudelaria de Alter 

do Chão, o que acontecerá pelo menos até 

2037, altura em que o Estado decidirá pela 

renovação da concessão da gestão ou to-

mará outra opção estratégica para a Cou-

delaria de Alter, que, recordo, foi fundada 

em 1748.

Resultados económico-
 

mas não só 
Quais são os principais pilares em que 
assentam no presente o desenvolvimen-
to estratégico e de ação da Companhia 
das Lezírias?

Eu diria que assentam fundamental-

mente em fatores de Sustentabilidade e 

que se dividem sobretudo em três dimen-

sões essenciais:

Em primeiro lugar, a sustentabilida-

de económico-financeira. Uma empresa 

como esta certamente não se poderia 

manter e desenvolver na gestão de ativos 

de tão grande e estratégica dimensão caso 

não conseguisse, paulatinamente, resulta-

dos financeiros positivos. Neste aspeto, no 

último ano (2019) a nossa empresa conse-

guiu um resultado líquido de 3,33 milhões 

de euros, um resultado operacional (EBIT) 

de 4,27 milhões de euros e um EBITDA de 

5,28 milhões de euros.

Em segundo lugar, a sustentabilidade 

social, pois não há empresas sem pessoas, 

sendo estas normalmente o principal ati-

vo de qualquer empresa. Formação, de-

senvolvimento profissional, meritocracia 

e responsabilidade social são vetores da 

nossa ação. Ter boas relações com a comu-

nidade local e regional é outra das nossas 

preocupações.

Em terceiro lugar, a sustentabilidade 

ambiental é fundamental, pois sabemos 

que sem planeta não teremos nem empre-

sas, nem pessoas. Por isso desenvolvemos 

várias iniciativas em prol da preservação 

do ambiente, no sentido de respeitar a 

biodiversidade existente. Não sei se sabe, 

grande parte da nossa área está em Zona 

de Proteção Especial (ZPE) e na Reserva 

Nacional do Estuário do Tejo (RNET). 

A nossa responsabilidade ambiental é 

grande e assumida. Temos parcerias com 

diversas instituições de ensino superior 

do país em investigação aplicada, temos 

o projeto Smart Farm (na área da apli-

cação responsável de pesticidas), temos 

uma floresta cuja gestão está certificada 

com selo internacional (FSC) e que nos 

trás obrigações ambientais acrescidas, te-

mos o compromisso ABC (+ ambiente, + 

biodiversidade, - carbono) na área do vi-

nho e que queremos alargar a outras áreas 

da empresa. Enfim, poderia citar muitos 

outros exemplos, apenas vos referi alguns. 

Importará ainda vincar que para além 

da Sustentabilidade, nas três dimensões 

referidas, a Eficiência de processos (fazer 

bem aquilo que deve ser feito) e a conti-

nuidade da Diversificação de atividades e 

culturas (talvez a principal riqueza da CL), 

são linhas de rumo que temos de conti-

nuar a trilhar.

Descontando os subsídios agrícolas que 
recebem, como todos os que atuam no 
setor, qual foi o volume total de negócios 
da empresa em 2019?

Atingiu os 10,2 milhões de euros (ven-

das e prestações de serviços, e rendas), 

pelo que o nosso resultado líquido – 3,33 

milhões de euros – é demonstrativo da 

eficiência da gestão da Companhia das 

Lezírias. Repare que o resultado líquido 

representou praticamente um terço do 

volume de negócios da empresa, o que 

constitui um rácio bastante elevado entre 

os dois valores.

Posso acrescentar que o resultado obti-

do em 2019 foi o melhor da história da 

Companhia das Lezírias, tendo subido 

25� relativamente a 2018, ano cujo re -

sultado já tinha sido o segundo melhor 

de sempre. Se este desempenho nos dá 

naturalmente uma grande satisfação, ele 

também nos confere uma forte responsa-

bilidade de prosseguirmos nesta missão 

e neste caminho que é importante para 

a própria Companhia das Lezírias, para a 

Região e naturalmente para o País.

Importância da dimensão 
económica e social na Região
As receitas da Companhia das Lezírias 
resultam da exploração direta dos recur-
sos da companhia?

Eu diria que sim e não. Se por um lado 

gerimos diretamente a maior parte dos 

nossos ativos, nas áreas da agricultura, pe-

cuária, floresta e turismo, por outro lado 

também obtemos receitas através do ar-

rendamento de algumas terras, a mais de 

sete dezenas de rendeiros que temos, que 

obviamente pagam as respectivas rendas 

dessa exploração à Companhia das Lezí-

rias.

Por exemplo, a Orivárzea, que é a maior 

empresa portuguesa produtora de arroz, 

e da qual a Companhia das Lezírias é o 

maior acionista – e por isso sou também 

Vice-Presidente da Orivárzea, SA – possui 

sob sua gestão cerca de 900 hectares per-

tencentes à Companhia das Lezírias. Além 

da Orivárzea existe também um conjunto 

muito significativo de outros rendeiros 

que gerem áreas da nossa empresa, o que 

é importante no conjunto das receitas 

que obtemos, mas demonstra igualmen-

te a importância estratégica em termos 

económicos e sociais em toda a região do 

Ribatejo. Além do impacto que possuímos 

na gestão da Coudelaria de Alter do Chão 

naquela zona do Alentejo.

Já agora, gostaria também de poder 

acrescentar, ainda quanto à cultura do 

arroz, o fato da própria Companhia das 

Lezírias gerir diretamente cerca de 520 

hectares de produção de arroz. Na reali-

dade, este ano, por alterações ambientais, 

que tiveram como consequência a falta 
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de água na nossa barragem, produzimos 

apenas em cerca de 300 hectares. Termos 

uma produção própria de arroz, por um 

lado, e pertencermos à Orivárzea, por ou-

tro, permitu-nos ser um player relevante 

no mercado do arroz, além de conseguir-

mos com essa participação na Orivárzea 

um posicionamento de verticalização no 

setor do arroz, pois tanto participamos na 

vertente de produção primária como esta-

mos na vertente industrial, que assegura 

depois o escoamento para os canais da 

distribuição alimentar.

Mas, para além das áreas diretamente 
afetas à produção de arroz – por inter-

venção da própria Companhia das Lezí-
rias, bem como da gestão da Orivárzea 
– a Companhia das Lezírias, nessa área 
territorial superior a 18.000 hectares, 
possui outras áreas relevantes do ponto 
de vista agrícola. Quais são e de que di-
mensão são essas áreas?

Na área florestal, a Companhia das Le-

zírias possui cerca de 6570 hectares de 

sobreiro, 1040 hectares de pinheiro bravo, 

680 hectares de pinheiro manso, e 560 

hectares de eucalipto.

Por outro lado, detemos também 130 

hectares de vinha, 70 hectares de olival, 

a que acrecem 30 hectares de olival tradi-

cional em Alter do Chão, 406 hectares de 

produção de milho, além de 1900 hectares 

de pastagens.

Outra das nossas dimensões mais im-

portantes prende-se com a criação de gado 

bovino e as duas coudelarias que possuí-

mos e gerimos.

No que respeita à produção de gado, 

destaco a existência, presentemente, de 

cerca de 2500 bovinos (raça preta, mer-

tolenga, charolesa limousine, cruzadas) 

que são geridos em regime extensivo, de 

produção integrada e biológica, ou seja, 

a sua alimentação é feita exclusivamente 

nas nossas extensas pastagens. A venda é 

feita ao desmame.

No que respeita à Coudelaria de Alter 

do Chão, que, recordo, não é de nossa 

propriedade, mas é gerida pela Compa-

nhia das Lezírias, temos de cerca de 300 

animais, enquanto na Coudelaria das Le-

zírias, aqui próximo em Braço de Prata, 

na Lezíria Ribatejana, temos cerca de 80 

animais.

As virtualidades da parceria 
com a Vila Galé na Coudelaria 
de Alter do Chão
No âmbito da Coudelaria de Alter do 
Chão, estabeleceram uma parceria com 
o grupo hoteleiro Vila Galé, que ali cons-
truiu uma unidade hoteleira, que depois 
de abrir durante poucos dias em março, 
foi encerrada no começo do Estado de 
Emergência, mas vai ser reaberta ago-
ra a 9 de junho. Qual é a importância da 
implementação dessa unidade hoteleira 
para a Coudelaria de Alter do Chão?

É de grande importância para ambas as 

partes, tanto para a Coudelaria como para 

o próprio grupo Vila Galé. 

Para a Coudelaria porque representou 

um importante investimento privado 

numa área da infraestrutura do nosso pa-

trimónio edificado e certamente irá trazer 

mais pessoas à região e ao próprio turismo 

equestre e de visitação da Coudelaria, para 

o grupo Vila Galé, porque está na Coude-

laria mais antiga do mundo a funcionar 

ininterruptamente no mesmo local e pos-

suidora de uma marca forte no mundo do 

cavalo e na área do turismo equestre, o que 

Nota 

“António José Coelho de Sousa, 59 

anos, é o atual Presidente do Con-

selho de Administração da Compa-

nhia das Lezírias, SA. Doutorado 

em Gestão pela Universidade de 

Évora e Master of Science en éco-

nomie et management agroalimen-

taire pelo Institut Agronomique 

Méditterranéen de Montpellier, é 

também Vice-Presidente da Ori-

várzea, SA e Presidente do Círculo 

Ibérico de Economia Empresarial.

Professor da Universidade de Évo-

ra na área da Estratégia Empresa-

rial, foi Vice-Diretor do Centro de 

Estudos e Formação Avançada em 

Economia e Gestão, e vencedor do 

prémio nacional Rogério Fernan-

des Ferreira 2011 (com trabalho 

sobre sistemas de contabilidade e 

gestão e capital intelectual)”.
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certamente alargará o leque dos seus clien-

tes e áreas turísticas abrangidas, como por 

exemplo a falcoaria. Portanto, constitui 

uma parceria com vantagens mútuas, ali-

cerçada numa estratégia win-win.

Gostaria, apenas, de recordar como sur-

giu essa oportunidade de parceria. Como 

sabe, o Estado português, através do Tu-

rismo de Portugal, instituiu o Programa 

Revive, que tem como objetivo disponi-

bilizar partes do património público edi-

ficado, mas que se encontra em condições 

de degradação ou de escassa ou nenhuma 

utlização, para ser reconvertido e aprovei-

tado para usfruto turístico por entidades 

privadas. Foi assim que uma parte, deli-

mitada, do património edificado da Cou-

delaria de Alter do Chão foi escolhida e 

disponibilizada, através de um contrato 

de concessão, para integrar o referido Pro-

grama Revive. Por concurso público inter-

nacional e entre diversos concorrentes, foi 

o grupo Vila Galé a entidade selecionada 

para implementar uma unidade hoteleira 

no local. Estamos convictos de que esta 

parceria, como sublinhei, tem tudo para 

resultar e ser de grande benefício para as 

duas partes, e sobretudo para o desenvol-

vimento turístico, social e ambiental da-

quela zona do interior do nosso País.

Valorizar a meritocracia
Qual é no presente a dimensão social di-
reta da Companhia das Lezírias?

No início desta entrevista, referi que a 

Companhia das Lezírias possui três di-

mensões de sustentabilidade no seu de-

senvolvimento. De entre elas mencionei a 

sustentabilidade social. Para além do que já 

explicitei mais atrás, quero ainda sublinhar 

que em tempos passados a Companhia das 

Lezírias já chegou a ter mais de 800 fun-

cionários, mas no presente são um pouco 

menos de uma centena. Mas isto é o sinal 

dos tempos, do designado desenvolvimen-

to tecnológico, ou seja, de outras formas de 

saber fazer, de fazer e de fazer fazer. 

Mas, o mais importante de tudo isto e 

que eu quero aqui salientar é o enorme 

apreço que temos pela qualidade, com-

petência e dedicação do nosso conjunto 

de colaboradores (desde o operacional ao 

diretor de topo), que são o que de melhor 

possui esta empresa, e sem os quais não 

teríamos conseguido obter os resultados 

que a Companhia das Lezírias têm vindo 

a registar ao longo dos anos.

Naturalmente que não posso deixar de 

salientar igualmente que constatamos a 

necessidade de proceder, a breve prazo, à 

renovação de vários quadros da empresa, 

até porque, por questões de idade, algu-

mas pessoas passarão à reforma.

O que é importante sublinhar é que este 

Conselho de Administração pretende con-

tribuir para o natural desenvolvimento 

das competências quando for necessário 

recrutar novas pessoas para os quadros 

da empresa, reforçando os elementos de 

meritocracia, que são cada vez mais fun-

damentais para assegurar o desempenho 

e a obtenção de resultados pelas empre-

sas. Pertencemos ao Setor Empresarial do 

Estado e para nós, não existe uma dicoto-

mia de méritos de uma boa gestão entre o 

privado e o público. A gestão pública deve 

e tem de ser de boa qualidade, e a introdu-

ção de elementos de meritocracia é muito 

importante para se atingirem os objetivos 

mais elevados da empresa.

Referiu, logo de início, como terceira di-

mensão da sustentabilidade na atuação 
da Companhia das Lezírias o Ambiente. 
Porquê? Quer desenvolver um pouco mais?

Como referi, a Companhia das Lezírias 

gere uma área global com mais de 18.000 

hectares, estando grande parte dela em 

ZPE e RNET. Por isso, preservar ambien-

talmente e gerir com rigor e eficiência os 

nossos recursos naturais é uma enorme 

responsabilidade e um grande desafio 

para a gestão da Companhia das Lezírias.

Desenvolver as componentes agrícola 

e da pecuária segundo as melhores regras 

ambientais é muito importante, embora 

com a pretensão natural que isso também 

consiga obter mais-valias económicas e 

financeiras para a empresa e para todos 

os intervenientes que atuam nos nossos 

espaços territoriais.

Neste âmbito, para além do que referi 

anteriormente sobre o assunto, sublinho 

a importância que damos ao desenvolvi-

mento das culturas da vinha e do olival. 

Da vinha, enquadrados pelo nosso Com-

promisso ABC, conseguimos produzir vi-

nhos de grande qualidade, premiados em 

importantes concursos internacionais, de 

entre os quais destaco o recente Interna-

tional Wine Challenge (IWC), onde fomos 

premiados com ouro, prata e bronze (al-

guns vinhos da gama Tyto Alba e Herdade 

de Catapereiro). De referir que o nosso vi-

nho topo de gama 1836 (data da fundação 

da Companhia das Lezírias) também já foi 

premiado noutros concursos.

No que respeita ao olival, como men-

cionei anteriormente, temos uma área de 

70 hectares no Ribatejo, a que acrecem 30 

hectares de olival tradicional em Alter do 

Chão. Com efeito, já produzimos também 

azeites de excelente qualidade, respeitado-

res das normas ambientais.

Finalmente, ainda nesta componente 

de sustentabilidade ambiental, preten-

demos desenvolver o designado turismo 

de natureza, mas de forma integrada e 

numa lógica de cross-selling, articulando 

natureza, cavalos, aves, vinho, alojamen-

to. Acreditamos que temos enormes po-

tencialidades e riquezas naturais para os 

portugueses e para os estrangeiros conhe-

cerem, e desejamos abrir cada vez mais os 

nossos espaços para de forma organizada 

e coordenada – o que já acontece – pode-

rem ser visitados e usufruídos pelos cida-

dãos. Já recebemos mais de 20.000 turistas 

por ano. Queremos aumentar e melhorar 

ainda mais. ‹


