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Notas: 

DOP - Denominação  de Origem Protegida 

O Olival Tradicional: 

situação e perspectivas 

O olival e o azeite DOP 

A produção de azeite DOP em Portugal correspon-

de hoje a menos de 2% da produção total de azeite 

(Portugal produziu na campanha de 2019/2020 141 

toneladas). Portugal tem seis DOP reconhecidas: 

São 7.246 as explorações que produzem azeite 

DOP correspondendo a 31.087ha de olival. 

Azeites do Norte Alentejano 

Azeite de Moura 

Azeite de Trás-os-Montes 

Azeite do Alentejo Interior 

Azeites da Beira Interior 

Azeites do Ribatejo 

O Olival Tradicional dá um contributo fundamental 

para a preservação da biodiversidade, conservação 

de habitats e paisagens. É uma cultura que contri-

bui para a mitigação dos efeitos das alterações cli-

máticas e é importante como sumidouro de carbo-

no. O olival tradicional é gerador de mais valias 

económicas em muitas regiões sem alternativa cul-

tural. 

O Olival Tradicional tem externalidades 

positivas que importa promover e apoiar. 

Do olival tradicional saem os melhores 

azeites do mundo, com qualidade e ca-

racterísticas únicas!  



Os custos de produção associados ao olival são va-

riáveis e dependem em grande parte do sistema de 

produção.  

O azeite é um dos elementos que caracteriza a 

dieta mediterrânica, porventura o mais central! O 

olival, a azeitona e o azeite são elementos diferen-

ciadores na identidade cultural dos países da bacia 

mediterrânica. 

Em 2019, a área de olival e vinha representava 

64,0% da superfície total com culturas permanen-

tes, com uma diminuição face a 2009 (74,4%). Re-

lativamente à área de olival, esta aumentou cerca 

de 41 mil ha face a 2009 ocupando 377 234 ha em 

2019. Destes, mais de 50% localizam-se no Alente-

jo. 

 

 

 

 

 

 

O Olival Tradicional, cultura cujo compasso é lar-

go, não raras vezes consociado com outras cultu-

ras, implantado outras tantas em terrenos declivo-

sos, constitui a tipologia mais presente na distribui-

ção geográfica do olival. 

 

 

 

 

 

O olival em Portugal- Dados estruturais Olival Tradicional 

O olival está presente nos países da bacia mediter-

rânica, que representam mais de 11 milhões de hec-

tares e na Europa ocupa mais de 6 milhões de hec-

tares, sendo que os países produtores mais repre-

sentativos são Espanha, Itália, Grécia e Portugal. 

Em termos de orientação produtiva, o olival em Por-

tugal destina-se essencialmente à produção de 

azeite, quase 99%  da superfície de olival.  

O olival explorado 

em Modo de Produ-

ção Biológico ocupa 

uma área de 21 

000ha, o que repre-

senta 6% da área 

total de olival, em 

2019. 

O olival e os custos de produção   

Naturalmente, os sistemas menos produtivos como 

o olival tradicional de sequeiro são os que apresen-

tam os maiores custos, sendo que os custos com a 

colheita representam próximo de 50% dos custos 

directos do olival tradicional de sequeiro, de baixa 

densidade de árvores e declive moderado. 

Apesar dos sistemas 

mais produtivos apre-

sentarem custos de 

produção mais altos 

por área (ha) de olival, 

por terem produções 

muito mais altas que os 

sistemas menos inten-

sivos apresentam um 

custo inferior por quilo-

grama (kg) de azeite 

produzido.  


