
CADERNO TÉCNICO

9

OLIVAL TRADICIONAL: 
situação  e perspectivas

Por Lucinda Pinto, Ricardo Cabral e José Miguel Gonçalves

Co-financiado por:

“As oliveiras cultivadas em áreas de sequeiro têm um contributo significativamente maior para mitigar as 
alterações climáticas do que aquelas que usam um sistema de irrigação. No cultivo tradicional de sequeiro 
é retirado da atmosfera mais CO2 do que no intensivo”

Conclusões de um estudo da Universidade de Jaén, Espanha
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Enquadramento

O azeite é um dos elementos que ca-
racteriza a dieta mediterrânica, porventu-
ra o mais central! O olival, a azeitona e o 
azeite são elementos diferenciadores na 
identidade cultural dos países da bacia 
mediterrânica.

Segundo o Conselho Oleícola Interna-
cional (COI), o olival está presente nos 
países da bacia mediterrânica, que re-
presentam mais de 95% da área mundial 

(mais de 11 milhões de hectares). O olival 
tradicional (cultura em que o compasso 
é largo, não raras vezes consociado 
com outras culturas, implantado outras 
tantas em terrenos declivosos) constitui 
a tipologia mais presente na distribuição 
geográfica do olival.

Na Europa o olival ocupa mais de 6 
milhões de hectares, sendo que os países 
produtores mais representativos são 
Espanha, Itália, Grécia e Portugal.
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Região 
Agrária

Total de Olival
Explorações Superfície Dimensão média

N.º % Variação
2009-

2019 (%)

ha % Variação
2009-

2019 (%)

ha/ex-
plo.

Variação
2009-

2019 (%)

Portugal 129 803 100 -0,6 377 234 100 12,3 2,9 13,0
Continente 129 803 100 -0,6 377 234 100 12,3 2,9 13,0
EDM 3 013 2,3 1,3 1 085 0,3 23,2 0,4 21,6
TM 40 254 31,0 10,8 81 691 21,7 8,5 2,0 -2,0
BL 22 465 17,3 -2,2 15 440 4,1 7,7 0,7 10,1
BI 25 685 19,8 -3,1 49 373 13,1 4,3 1,9 7,6
RO 11 806 9,1 -12,8 22 609 6,0 -11,5 1,9 1,6
ALE 17921 13,8 -9,3 197 628 52,4 20,4 11,0 32,7
ALG 8659 6,7 2,1 9 409 2,5 12,0 1,1 9,8
Açores 0 0 -- 0 0 -- -- --
Madeira 0 0 -- 0 0 -- -- --

Tabela 1 - Evolução de dados estruturais do olival em Portugal [RA, 2021]

O Recenseamento Agrícola 2019 para o 
sector do olival

Dados estruturais

No ano de 2019, a área de olival e vinha 
representava 64,0% da superfície total 
com culturas permanentes, com uma di-
minuição face a 2009 já que representava 
74,4%. No que respeita especificamente 
à área de olival, esta aumentou cerca de 
41 mil hectares face a 2009 ocupando 377 
234 hectares (ha) em 2019, como se pode 
observar na Tabela 1. Destes, cerca de 
quatro quintos localizam-se no Alentejo, 
região que concentra a maioria do olival 
nacional (52,4%).

Já em 2020 o olival já ocupava 379 
444ha em Portugal (Pordata@2021).

Outro dado interessante de observar 
diz respeito à área ocupada por olival 
explorado em Modo de Produção 
Biológico: 21000ha, o que representa 
6% da área total de olival, em 2019 (RA, 
2021).

Em termos de orientação produtiva, o 
olival em Portugal destina-se essencial-
mente à produção de azeite (quase 99% 

da superfície de olival, ainda que exista 
uma certa variação anual, uma vez que 
há variedades de azeitona que possuem 
“dupla aptidão”, isto é, que podem desti-
nar-se tanto à produção de azeite como 
de azeitona de mesa dependendo espe-
cialmente do estado de desenvolvimento 
da azeitona resultante das condições cli-
matéricas que se verifiquem e do estado 
sanitário em que se encontre a produção) 
(RA, 2021). 
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Olival para azeite: distribuição por região 
em função da densidade de árvores

Os dados disponibilizados pelo Recen-
seamento Agrícola de 2019 (RA, 2021) ca-
racterizam o olival em função das classes 
de densidade de plantação (Tabela 2 a 
Tabela 7). Na tentativa de aproximar a 
abrangência da designação de “olival 
tradicional” geral optámos por incluir as 
áreas/explorações com densidade até 
às 300 árvores/ha (Tabela 2, Tabela 3 e 
Tabela 4). 

Daqui resulta que o olival tradicional 
ocupa 284 758ha. Se considerássemos 
apenas os dois primeiros escalões de 

1  O PRODER é um instrumento estratégico e financeiro de apoio ao desenvolvimento rural do continente, para o período 
2007-2013, aprovado pela Comissão Europeia, Decisão C(2007)6159, em 4 de dezembro.
2 O PDR 2020, Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal - Continente (2014 – 2020) aprovado na sequência da deci-
são da Comissão Europeia - Decisão C (2014) 9896 final de 12 de dezembro de 2014.

Região
Agrária

Explorações Superfície

N.º % Variação
2009-2019 (%)

ha % Variação
2009-2019 (%)

Portugal 37 001 100 -11,8 54 090 100 - 6,2
Continente 37 001 100 -11,8 54 090 100 - 6,2
EDM 1 585 4,3 7,6 454 0,8 17,7
TM 3 3 11 8,9 -39,5 2 266 4,2 -53,0
BL 5 650 15,3 -22,8 3 318 6,1 5,1
BI 9 559 25,8 16,0 15 670 29,0 90,1
RO 4 882 13,2 -20,0 6 645 12,3 -28,1
ALE 5 664 15,3 -8,0 18 913 35,0 -23,4
ALG 5 350 17,2 -11,8 6 825 12,6 -4,4
Açores 0 0 -- 0 0 --
Madeira 0 0 -- 0 0 --

Tabela 2 - Olival para azeite: Densidade 45 – 60 árvores/ha [RA, 2021]

densidade, até às 100 árvores/ha, a área 
reduziria para 138 000 ha aproximando-
-se da área estimada de 140 000 ha 
comumente aceite. 

Da análise dos dados (ainda que cor-
responda a uma análise grosseira), por 
comparação com 2009, o número de 
explorações reduziu 8% e a área de olival 
diminuiu 4,9% no Continente. Resulta 
interessante verificar que em termos de 
distribuição regional, a Região de Trás-
-os-Montes reduz em 6,5% o número 
de explorações, mas aumenta a área de 
olival em mais de 30%, face a 2009. Este 
crescimento está alinhado com o aumento 
muito significativo da densidade do olival 
(na classe de mais de 100 até 300árvores/
ha). Para este facto muito contribuiu 
o investimento em novas plantações/
adensamento financiados ao abrigo dos 
programas de desenvolvimento rural – 
ProDeR1  e PDR20202. 

Neste Artigo Técnico “olival tradicional” é 
caracterizados por áreas/explorações com 
densidade até às 300 árvores/ha
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Tabela 3 - Olival para azeite: Densidade 61 – 100 árvores/ha [RA, 2021]

Região 
Agrária

Explorações Superfície
N.º % Variação

2009-2019 (%)
ha % Variação

2009-2019 (%)
Portugal 40 381 100 -11,8 83 898 100 -13,0
Continente 40 381 100 -11,8 83 898 100 -13,0
EDM 588 1,5 7,6 258 0,3 42,9
TM 10 339 25,6 -39,5 15 361 18,3 5,8
BL 7 581 18,8 -22,8 4 686 5,6 2,8
BI 9 019 22,3 16,0 14 148 16,9 -29,4
RO 5 376 13,3 -20,0 7 318 8,7 -7,8
ALE 6 797 16,8 -8,0 41 024 48,9 -15,5
ALG 681 1,7 -11,8 1 103 1,3 66,6
Açores 0 0 -- 0 0 --
Madeira 0 0 -- 0 0 --

Região 
Agrária

Explorações Superfície
N.º % Variação

2009-2019 (%)
ha % Variação

2009-2019 (%)
Portugal 58 794 100 -8,0 146 770 100 0,1
Continente 58 794 100 -8,0 146 770 100 0,1
EDM 66 1,1 -32,5 311 0,2 -0,5
TM 27 818 47,3 9,6 60 552 41,3 17,3
BL 11 064 18,8 -12,5 5 826 4,0 8,1
BI 9 027 15,4 -34,3 14 489 9,9 -13,9
RO 4 727 8,0 5,4 5 172 3,5 -21,2
ALE 5 058 8,6 -20,5 59 640 40,6 -9,0
ALG 434 0,7 39,5 779 0,5 150,5
Açores 0 0 -- 0 0 --
Madeira 0 0 -- 0 0 --

Tabela 4 - Olival para azeite: Densidade 101 – 300 árvores/ha [RA, 2021]

Tabela 5 - Olival para azeite: Densidade 301 – 700 árvores/ha [RA, 2021]

Região 
Agrária

Explorações Superfície
N.º % Variação

2009-2019 (%)
ha % Variação

2009-2019 (%)
Portugal 9 606 100 -10,6 28 486 100 67,1
Continente 9 606 100 -10,6 28 486 100 67,1
EDM 113 1,2 -- 39 0,1 --
TM 1 980 20,6 8,6 1 635 5,7 23,8
BL 4 351 45,3 -24,8 1 320 4,6 19,3
BI 1 464 15,2 -19,7 3 161 11,1 110,0
RO 912 9,5 11,2 1 222 4,3 -3,3
ALE 734 7,6 59,6 20 938 73,5 78,1
ALG 52 0,5 108,0 172 0,6 74,8
Açores 0 0 -- 0 0 --
Madeira 0 0 -- 0 0 --
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Região 
Agrária

Explorações Superfície

N.º % Variação
2009-2019 (%)

ha % Variação
2009-2019 (%)

Portugal 1 316 100 45,6 8 385 100 198,2
Continente 1 316 100 45,6 8 385 100 198,2
EDM 2 0,2 100 9 0,1 12 571,4
TM 75 5,7 -53,4 156 1,9 -17,1
BL 658 50,0 33,7 243 2,9 175,2
BI 229 17,4 70,9 842 10,0 678,8
RO 127 9,7 92,4 825 9,8 220,1
ALE 217 16,5 342,9 6 285 74,9 189,7
ALG 8 0,6 700,0 26 0,3 2 821,1
Açores 0 0 -- 0 0 --
Madeira 0 0 -- 0 0 --

Tabela 6 - Olival para azeite: Densidade 701 – 1500 árvores/ha [RA, 2021]

Tabela 7 - Olival para azeite: Densidade mais de 1 500 árvores/ha [RA, 2021]

Região 
Agrária

Explorações Superfície
N.º % Variação

2009-2019 (%)
ha % Variação

2009-2019 (%)
Portugal 628 100 365,2 51 327 100 358,7
Continente 628 100 365,2 51 327 100 358,7
EDM 0 0,0 -- 0 0,0 --
TM 8 1,3 -38,5 38 0,1 -31,3
BL 41 6,5 24,2 31 0,1 0,7
BI 40 6,4 400,0 716 1,4 93,7
RO 54 8,6 184,2 1 333 2,6 537,2
ALE 483 76,9 679,0 49 190 95,8 367,4
ALG 2 0,3 -- 19 0 --
Açores 0 0 -- 0 0 --
Madeira 0 0 -- 0 0 --
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O Investimento público no olival nos dois 
últimos Quadros Comunitários de Apoio 
(ProDeR e PDR2020)   

O programa de apoio que vigorou entre 
2007-2013 – ProDeR disponibilizou uma 
parte muito significativa do financiamen-
to total ao investimento no olival e na 
transformação.

A fileira do azeite foi considerada 
estratégica pelo Governo tendo sido ca-
nalizados avultados recursos financeiros 
(e criadas condições de excepção) para 
permitir a plantação de olival e constru-
ção/modernização dos lagares de azeite. 

Só no apoio ao investimento nas ex-

plorações olivícolas especializadas foram 
distribuídos 63,7 milhões de euros (9% do 
total de pedidos de apoio) beneficiando 
72 290ha (Relatório de Execução, 2015). 
Os apoios destinaram-se à instalação ou 
beneficiação de olivais explorados em 
modo convencional, salienta-se a curio-
sidade relativa à instalação/beneficiação 
de olival em Modo de Produção Biológico 
com um montante de investimento que 
não atingiu 1milhão de euros, abrangendo 
14 explorações! 

A afectação de apoios ao olival/azeite 
prolongaram-se pelo Quadro seguinte 
(2014/2020) tendo o PDR2020 já apoiado 
uma área de 52 268ha de olival.    
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Azeites DOP em Portugal:
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 e o azeite DOP

Apesar de ser voz corrente considerar 
a aposta nos produtos endógenos, de alto 
valor qualitativo intrínseco, como sejam 
os produtos com Denominação de Origem 
(DOP) ou Indicação Geográfica Protegida 
(IGP), como muito importante para o 
reforço da identidade do País o facto é que, 
no que ao sector do azeite diz respeito, a 
tendência de produção tem sido gritante-
mente decrescente (ver quadro). Portugal 
tem seis DOP reconhecidas: Azeites do 
Norte Alentejano, Azeite de Moura, Azeite 
de Trás-os-Montes, Azeite do Alentejo 
Interior, Azeites da Beira Interior e Azeites 
do Ribatejo.  De acordo com a informação 
disponibilizada pela DGADR são 7.246 as 
explorações que produzem azeite DOP 
correspondendo a 31.087ha de olival 
(DGADR@2021). Em termos de repre-
sentatividade a DOP de Trás-os-Montes é 
a que ocupa maior área e que tem o maior 
número de explorações, 85% do total, 
mas   representa apenas 10% do volume 
de azeite certificado. A DOP Azeite de 
Moura produz mais de 70% do total de 
azeite com certificação DOP.

A produção de azeite DOP em Portugal 
corresponde hoje a menos de 2% da 
produção total de azeite. Poderão ser 
apontadas causas como o preço mais 
elevado no consumidor, a falta de incenti-
vos à produção certificada ou desmotiva-
ção dos produtores (Figura 4).

Outros Países Produtores:

Itália certificou com DOP, em 2019, 3,7% da sua produção total de azeite (ISMEA@2021).
Espanha a área certificada como DOP regista mais de 710 mil ha com uma produção 

certificada de cerca de 5% face à produção total de azeite.

Rubrica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção total (hl) 686832 831914 645379 999853 665325 1190523 757373 1470352 1094433 1537546

Produção 
Certificada DOP* 
(hl)

60463 55061 69095 33640 50102 33709 23820 31403 27360 24228

Peso da Produção 
certificada na Prod. 
Total (%)

8,8 6,6 10,7 3,4 7,5 2,8 3,1 2,1 2,5 1,6

*Fonte: GPP e DGADR
As produções certificadas de azeite são as seguintes: Azeites do Norte Alentejano DOP, Azeite de Moura DOP, Azeite de 
Trás-os-Montes DOP, Azeite do Alentejo Interior DOP, Azeite da Beira Baixa DOP, Azeite da Beira Alta DOP e Azeites do 
Ribatejo DOP. 

Figura 4 - Azeite: Peso da Produção Certificada DOP 
na Produção total (%) [GPP]
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O olival e os custos de produção  

Os custos de produção associados 
ao olival são variáveis e dependem em 
grande parte do sistema de produção. 
Uma abordagem possível para categori-
zar o olival poderá ser pela densidade das 
árvores, como já referido anteriormente, 
mas trata-se de uma abordagem pobre 
uma vez que há outros factores que se 
prendem com a orografia das explora-
ções olivícolas ou com a existência (ou 
não) de água para rega. Da organização 
destes factores resulta uma classificação 
possível para o enquadramento do olival 
tradicional.

Com o objectivo de avaliar os custos 
de produção para diferentes tipologias 
de olival nos diversos países produtores 
o Conselho Oleícola Internacional - COI 

promoveu um estudo internacional em 
2015 sobre os custos de produção do 
azeite, com referência às campanhas 
2009/2010 a 2012/2013. Apesar dos 
dados reportarem a estas campanhas é o 
exercício mais completo que se conhece 
e que, apesar da evolução que teve a 
produção de azeite, continua a manter ac-
tualidade para a reflexão que se pretende 
necessária.   

A Tabela 8 traduz para o caso de 
Portugal o resultado comparativo dos 
vários sistemas. 

Para categorizar o olival foram criadas 
7 tipologias (Tabela 9). Para todas elas 
foram calculados os custos directos, 
indirectos e custos com amortizações 
associados, obtendo o custo por quilo de 
azeite produzido. 

Tabela 8 - Custo de produção do olival tradicional para cada sistema [COI, 2015].

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Custos directos (€/ha) 574 786 502 701 906 1972 2355

Fertilizantes 74 74 70 86 385 182 582

Tratamentos fitossanitários 121 155 86 86 80 601 441

Manutenção do solo 80 80 60 60 105 131 75

Poda 59 59 46 46 96 63 624

Colheita 240 240 240 240 240 688 260

Rega 0 178 0 183 906 307 373

Custos indirectos (€/ha) 57 10 50 70 91 197 236

Custo total (€/ha) 631 796 552 771 997 2169 2591

Produção (Kgazeitona/ha) 1000 1200 1500 1800 2500 8000 10000

Custos totais Kgazeitona 
(€/Kg) 0,63 0,66 0,37 0,43 0,40 0,27 0,26

Rendimento (%) 20,00 20,00 20,00 20,00 21,50 18,00 18,00

Custos de transporte (€/
Kgazeite) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Custos de transformação (€/
Kgazeite) 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

Custos totais (€/kg Azeite) 3,38 3,54 2,06 2,36 2,06 1,75 1,68
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Tabela 9 - Tipologias de Sistemas de exploração considerados [COI, 2015].

S1 Sistema tradicional de forte declive, 
sequeiro.

Olival com mais de 20% de declive e menos de 180/árvores por ha. 
Dado o elevado declive não é possível realizar a colheita da azeitona 
recorrendo aos meios mecânicos.

S2 Sistema tradicional de forte declive, 
regadio.

Igual ao S1, com a possibilidade de rega moderado.

S3 Sistema tradicional de declive modera-
do, sequeiro.

Olival com declive inferior a 20% e menos de 180 árvores /ha. Olival 
cultivado em sequeiro com dificuldades de mecanização ou mesmo não 
mecanizável.

S4 Sistema tradicional de declive modera-
do, regadio.

Olival cultivado em regadio com declive inferior a 20% e menos de 180 
árvores/ha. Geralmente em declives suaves ou moderados que permi-
tem a mecanização. Produções entre 3000 e 6000 kg/ha de azeitona.

S5 Sistema intensivo, sequeiro. Olival com densidade entre 180 e 800árvores /ha em sequeiro localiza-
dos em zonas planas com possibilidade de colheita mecanizada, com 
produções entre 2000 e 4000kg/ha de azeitona.

S6 Sistema intensivo, regadio. Olival com densidade entre 180 e 800 árvores/ha em regadio localizados 
em zonas planas e com produções de mais de 6000kg/ha de azeitona.

S7 Sistema superintensivo, regadio. Olival com densidade superior a 800 árvores/ha com rega.

A Tabela 8 mostra que há uma variação 
muito significativa nos custos de produção 
para os sistemas de produção considera-
dos. Como é natural, os sistemas menos 
produtivos como o olival tradicional de 
sequeiro são os que apresentam 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 (tipologia S3 
considerada). 

Apenas como comentário salientar 
que apesar dos sistemas mais produti-

vos apresentarem custos de produção 
mais altos por área (ha) de olival, por 
terem produções muito mais altas que os 
sistemas menos intensivos apresentam 
um custo inferior por quilograma (kg) de 
azeite produzido.   

No estudo foram considerados uma 
produção de azeitona entre os 1000 e 
1500Kg de azeitona e um rendimento em 
azeite de 20% para o olival tradicional de 
sequeiro, o que nos parece, como ren-
dimento médio, um pouco elevado para 
esta tipologia de olivais. 
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Figura 6 - Custos de produção por sistema de cultivo em Portugal [Adaptado de COI,2015]

A Figura 6 traduz de forma ilustrativa os 
dados atrás referidos, variando os custos 
por quilo de azeite produzido entre 3,38 
euros no sistema mais extensivo (S1) e 
2,06 euros no olival tradicional de regadio. 

Análise comparativa com outros países 
produtores 

Comparando os custos de produção 
de azeite ao nível dos vários países 
produtores (considerados na análise in-

ternacional referida) e se considerarmos 
os dados para o sistema S3 - Sistema tra-
dicional de declive moderado, sequeiro, 
podemos constatar que apenas Marrocos 
e a Turquia apresentam custos unitários 
abaixo do valor apontado por Portugal 
(2,06€/kg azeite) (Tabela 10). Em termos 
de desagregação de custos, 84% do 
custo na obtenção de um quilo de azeite 
correspondem à produção da azeitona no 
olival e 16% aos custos de transporte e 
transformação no lagar.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Marrocos 1,92 2,26 1,87 1,85 0 1,94 1,97
Itália 3,97 2,79 4,01 3,7 3,57 3,84 0
Turquia 2,8 0 1,54 1,26 0 2,13 0
Grécia 2,54 0 2,34 0 0 2,13 0
Israel 3,64 0 3,74 0 3,34 3,71 3,39
Espanha 3,56 0 2,71 2,27 2,64 2,07 2,19
Líbano 5,42 5,02 5,45 5,75 5,18 5,22 0
Portugal 3,38 3,54 2,06 2,36 2,06 1,75 1,68
Albania 3,19 3,09 2,81 2,6 2,38 2,37 0
Argélia 5,11 0 2,34 2,67 0 2,49 0
Tunísia 2,36 0 2,22 0 0 1,75 1,6

Tabela 10 - Análise comparativa com outros países produtores [COI, 2015]
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Se considerarmos os países produ-
tores da União Europeia, para a mesma 
categoria considerada, Portugal apresenta 
o valor mais baixo, quase metade da Itália. 
É possível que os dados referentes a 
Portugal estejam subavaliados, sobretudo 
ao nível dos custos com a colheita, uma 
vez que grande parte destes olivais é 
colhido recorrendo a mão-de-obra não 
remunerada e familiar que poderão não 
estar reflectidos na estrutura de custos 
considerada no estudo.

O estudo referido aponta ainda algumas 
recomendações relevantes tendo em 
conta a análise e as conclusões. Assim, 

aponta-se para a necessidade de inten-
sificação dos sistemas S1, S2, S3 e S4 
quando as condições orográficas e a dispo-
nibilidade de água o permitam. Sugere-se 
que sejam implementadas estratégias de 
cooperação para a integração, no sentido 
de aumentar a competitividade das explo-
rações e dos lagares, de encontrar novos 
destinos e utilizações dos subprodutos do 
olival através da investigação associada à 
evolução tecnológica. 

Propõe-se ainda a potenciação da 
qualidade e singularidades dos azeites 
produzidos nos olivais tradicionais (S1 S2, 
S3 e S4) [COI, 2015].

Figura 7 - Custos de produção do azeite por sistemas de cultivo do olival [COI, 2015]
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Figura 8 - Ponderação da comparação internacional de custos de produção por sistemas de cultivo (€/Kgazeite) [COI, 2015]

O Olival tradicional e as ajudas da PAC

Em termos de ajudas específicas para 
a manutenção do olival tradicional o 
PDR2020 estabelece um pagamento por 
ha para apoio a esta tipologia de olival,  
categorizado em função da densidade 
(entre 45 e máximo 240 árvores/ha)  e 
da idade das oliveiras (mais de 30anos) 
[IFAP@2021].

 Em 2021 candidataram-se a esta ajuda 
32 968 beneficiários com uma área de 
109 770ha [IFAP@2021]. Refira-se que a 
ajuda tem um valor de 162 euros/ha para 
os primeiros 10ha da exploração, sendo 
degressiva para escalões de área mais 
elevados [IFAP@2021]. 

Nota: Apesar de existirem outras 
ajudas, nomeadamente do 1ºPilar da 
PAC (estas  com base em históricos de 
produção) não são aqui referidas dado 
que não são específicas para o olival.    

A nova PAC 2023-2027: Que instrumentos 
para o olival tradicional?

Para o próximo período de programa-
ção da PAC 2023-2027 a proposta de 
Plano estratégico PEPAC apresentada 
pelo Governo (à data da redacção deste 
artigo) que se encontra em discussão 

pública, estabelece a continuidade do 
apoio com os mesmos valores dos prati-
cados pelo PDR2020. 

No âmbito do PEPAC refira-se que, a 
propósito das propostas apresentadas 
pelo sector, nomeadamente pela CNA, 
no que respeita ao olival tradicional, foi 
proposto incluir nas intervenções secto-
riais previstas no EIXO B - Abordagem 
sectorial integrada -  uma intervenção 
relativa ao olival tradicional, materializada 
num Programa Nacional para Apoio ao 
Olival Tradicional. Esta proposta não foi 
incorporada no documento PEPAC. 
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Que saída para o olival tradicional 
português?  – O DESAFIO 

Previsões da Comissão Europeia para o período de 
2020-2030 para o sector do azeite 

A Comissão considera que os motores 
da evolução do sector a médio prazo 
serão os desafios estruturais, a competi-
tividade do olival com outras culturas, o 
posicionamento do azeite como produto 
diferenciado da dieta alimentar do consu-
midor, o aumento global da procura e a 
expansão de novos mercados, bem como 
o crescimento da produção em países 
terceiros (CE, 2021). 

Quanto à Estrutura a tónica vai para 
as pequenas explorações (por exemplo 
na Grécia as explorações com menos de 
5ha representam 60% do total de explora-
ções), bem como para a idade avançada 
dos produtores (dá o exemplo de Portugal 
em que mais de 80% dos titulares das 
explorações especializadas em olival têm 
mais de 55 anos). A estrutura das explora-
ções sofrerá impactos como o abandono 
da terra, a concentração em explorações 
de maior dimensão e a modernização 
do olival. Quanto à evolução da área do 

Figura 9 - Olival tradicional

olival esta não é expectável um grande 
aumento na União Europeia (entre 2019 e 
2030 crescerá 0,6%), no caso de Portugal 
até 2018 teve um crescimento muito sig-
nificativo, mas não vai acelerar até 2030. 
A expansão do olival vai ser condicionada 
pelas condições económicas, pela con-
corrência com outras culturas (também 
ao nível da partilha da água disponível) e 
sistemas de irrigação.

Na produção de azeite a projeção 
avançada aponta para um crescimento 
da produção baseada no aumento do 
rendimento alavancado pelas produções 
de árvores jovens e mais eficientes, maior 
eficiência também ao nível dos trata-
mentos fitossanitários e outros factores. 
A orientação produtiva tenderá para 
colheitas mais precoces, com impacto 
na qualidade, assim como a produção 
biológica, que aumentará. As principais 
incógnitas residem nas condições climá-
ticas (cenário de alterações climáticas) e 
incidência de doenças. De salientar que 
Portugal será o país produtor onde se 
registará o maior aumento da produção 
(entre 2009 e 2019 cresceu 9% e crescerá 
até 2030 mais de 3%).

Quanto ao consumo na UE a tendência 
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é de aumento nos países não produtores, 
derivado da imagem associada à saúde, 
da popularidade da dieta mediterrânica, 
do aumento do consumo de azeite em 
produtos enlatados e da concorrência com 
outras gorduras. Quanto aos países pro-
dutores a diminuição do consumo que é 
esperada será compensada pelo aumento 
sustentado do consumo dos países não 
produtores da UE.

No que respeita ao comércio a previsão 
indica que o crescimento será consistente 
nos mercados actuais e expansão para 
novos. No que respeita a importações a 
tendência será de recuo. 

Na produção de azeite a projeção 
avançada aponta para um crescimento 
da produção baseada no aumento do 
rendimento alavancado pelas produções 
de árvores jovens e mais eficientes, maior 
eficiência também ao nível dos trata-
mentos fitossanitários e outros factores. 
A orientação produtiva tenderá para 
colheitas mais precoces, com impacto 
na qualidade, assim como a produção 
biológica, que aumentará. As principais 
incógnitas residem nas condições climá-
ticas (cenário de alterações climáticas) e 
incidência de doenças. De salientar que 
Portugal será o país produtor onde se 
registará o maior aumento da produção 
(entre 2009 e 2019 cresceu 9% e crescerá 
até 2030 mais de 3%).    

Quanto ao consumo na UE a tendência 
é de aumento nos países não produtores, 
derivado da imagem associada à saúde, 
da popularidade da dieta mediterrânica, 
do aumento do consumo de azeite em 
produtos enlatados e da concorrência com 
outras gorduras. Quanto aos países pro-
dutores a diminuição do consumo que é 
esperada será compensada pelo aumento 
sustentado do consumo dos países não 
produtores da UE. 

No que respeita ao comércio a previsão 
indica que o crescimento será consistente 
nos mercados actuais e expansão para 
novos. No que respeita a importações a 
tendência será de recuo. 

O Futuro do olival tradicional

O olival é uma cultura estratégica na 
União Europeia e em Portugal. O sector 
da olivicultura é factor de coesão social, 
económica e territorial, fundamental para 
a dinamização das zonas rurais olivícolas.

 O Olival tradicional dá um contributo 
fundamental para a preservação da bio-
diversidade, conservação de habitats e 
paisagens. É uma cultura que contribui 
para a mitigação dos efeitos das alte-
rações climáticas e é um importante 
sumidouro de carbono. O olival tradicional 
é gerador de mais valias económicas em 
muitas regiões sem alternativa cultural.

O olival tradicional tem externalidades 
positivas que importa promover e apoiar. 
Do olival tradicional saem os melhores 
azeites do mundo, com qualidade e carac-
terísticas únicas! 

Mas esta diferenciação precisa de ser 
comunicada de forma eficiente, através 
de ferramentas comerciais facilitadoras 
da comunicação, junto do consumidor 
disposto a valorizar a escolha na hora de 
adquirir um azeite.

É possível associar ao olival tradicional 
produções complementares e valorização 
dos subprodutos do olival que comple-
mentem o rendimento da cultura.

O oleoturismo bem como as rotas gas-
tronómicas associadas a outros produtos 
da dieta mediterrânica poderão constituir 
mais valias na dinamização do sector. 

Do lado da produção, os produtores e 
estruturas associativas representativas 
terão de cooperar e procurar o apoio 
dos promotores de investigação para a 
inovação, da administração pública e 
dos dinamizadores da sociedade civil na 
mobilização para a defesa e promoção do 
olival tradicional.

Este é o momento! 
A adopção de uma PAC mais sus-

tentável ao nível económico, social e 
ambiental não pode corresponder a mais 
um discurso retórico.  
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