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Estudo diz quE olival tEm
baixa Exigência hídrica

«A Olivum congratula-se com as conclusões do mais recente 
estudo da EDIA que vão ao encontro dos argumentos que a 
Associação de Olivicultores e Lagares do Sul tem apresentado 
na defesa do olival como uma cultura sustentável e eficiente 
na gestão de recursos naturais». 
Esta foi a reação da Associação de Olivicultores do Sul face à 
divulgação no dia 12 de Março de um estudo científico realiza-
do pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Al-
queva durante dois anos, a pedido do Governo, com o objec-
tivo de «perceber quais os verdadeiros impactos desta cultura, 
nas vertentes económica, social e ambiental e ainda identificar 
as condições para promover a sua sustentabilidade». 
O olival é a cultura mais importante de Alqueva, constituindo 
o símbolo da nova agricultura de regadio da região. Em resul-
tado disto, a olivicultura portuguesa aumentou drasticamen-
te a sua produtividade, o que já possibilitou um superavit de 
exportações. Assim, a EDIA coordenou o estudo “Olival em 
Alqueva – Caracterização e Perspectivas”, que contou com a 
colaboração de vários organismos do Ministério da Agricul-
tura – a Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (DGADR), a Direcção Regional de Agricultura e Pescas 
do Alentejo (DRAPALE), o Instituto Nacional de Investigação 
Agrícola e Veterinária (INIAV) e a Direcção Geral de Agricultu-
ra e Veterinária (DGAV).
Segundo a informação avançada pela EDIA, o trabalho apon-
ta que «o olival moderno de regadio pode ser desenvolvido 
de uma forma sustentável e ecologicamente positiva, depen-
dendo das práticas culturais utilizadas».

Boas práticas como a preservação e o fomento de bolsas de 
biodiversidade no meio da cultura (galerias ripícolas, bosque-
tes, quercíneas isoladas, charcos temporários, sebes vivas e 
entrelinhas multifuncionais) ou a preferência pelo controlo 
biológico das pragas têm assim um papel decisivo, concluíram. 
«Este documento revela que o olival está perfeitamente 
adaptado à região do Alqueva e sublinha tratar-se de uma 
cultura com baixas exigências hídricas. O estudo mostra que 
o olival moderno, aliado a boas práticas culturais, tais como o 
enrelvamento nas entrelinhas, tem melhorado a estrutura e 
aumentado a quantidade de matéria orgânica no solo. A evi-
dência científica demonstra que o olival em copa e em sebe 
não promove mais pressões ambientais do que outras cultu-
ras regadas com expressão determinante no Alentejo. Pelo 
contrário: os indicadores apontam o olival moderno como 
uma das culturas menos potenciadoras de impactos negativos 
no solo», acrescenta a Olivum, numa clara resposta às vozes 
críticas que se têm feito ouvir face aos impactos ambientais 
negativos das monoculturas intensivas na região de Alqueva.
Segundo a EDIA, o olival português aumentou drasticamente 
a sua produtividade na última década, o que possibilitou um 
superavit de exportações de 250 milhões de euros. Portugal 
passou de uma situação de crónico importador de azeite para 
exportador, tendo este contributo sido alavancado nos inves-
timentos e produção verificados no Perímetro de Rega de Al-
queva, ressalva a Olivum. 
O estudo pode ser consultado no website da EDIA, em 
www.edia.pt.  

A Olivum foi uma das associações que se congratulou com as conclusões de um estudo que o Governo pediu à EDIA
sobre os verdadeiros impactos desta cultura, nas vertentes económica, social e ambiental em Alqueva,

identificando as condições para promover a sua sustentabilidade. 
Ana Gomes Oliveira


