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Apesar das estimativas de redução de 30 a 40% de produção face ao ano anterior, os rendimentos em azeite apresentam-se 
mais elevados. A antevisão é feita por Mariana Matos, secretária geral da Casa do Azeite, que dá conta também de como

 o contexto actual impacta no mercado oleícola e do impasse com a associação interprofissional para o sector.
Ana Gomes Oliveira

«A CAMPANHA DE 2021/2022
PODERÁ ATINGIR 140 A 150 MIL

TONELADAS DE AZEITE»
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É sabido que este vai ser um ano de contrassafra no 
olival português. Quais as estimativas neste momento 
para a campanha de 2021/2022 e de que maneira im-
pactam na produção de azeite?   
Esta campanha vai ser (já está a ser) uma campanha difícil. À 
quebra natural de produção, devido à contrassafra, vêm jun-
tar-se os problemas que se verificaram na altura da floração, 
devido às elevadas temperaturas, a seca severa, que afectou 
essencialmente os olivais de sequeiro, bem como todas as res-
tantes dificuldades que se têm vindo a agravar nos últimos 
tempos, como o aumento de todos os factores de produção 
ou a falta de mão-de-obra. Todos estes factores concorrem 
para uma menor produção, que pensamos possa vir a ter uma 
redução de cerca de 30 a 40% em relação a 2021/2022, ou 
seja, uma produção que poderá atingir valores na ordem das 
140.000 a 150.000 toneladas. Algumas estimativas apontam 
para quebras mais significativas, mas como actualmente em 
Portugal cerca de 80% da produção vem das novas planta-
ções de regadio, e considerando também que todos os anos 
ainda estão a entrar em produção novas áreas de olival recen-
temente plantadas e que os rendimentos em azeite se apre-
sentam mais elevados do que na campanha anterior, pensa-
mos que a quebra de produção total em Portugal não será 
tão acentuada. Isto não invalida que em certas regiões de 
olival tradicional as quebras não sejam, em alguns casos, até 
superiores a 50%, mas de forma global pensamos que não 
ficará acima dos 30 a 40%.

Qual a tendência de consumo de azeite em Portugal?
O consumo de azeite em Portugal está estável nos últimos 

anos, com uma ligeira tendência para a queda, mas este fe-
nómeno não é exclusivo de Portugal, passa-se o mesmo em 
todos os principais países produtores europeus, como Espa-
nha ou Itália. Essa tendência apenas foi contrariada no ano 
de 2020, em que houve de facto um aumento de consumo 
de azeite que se atribui a um maior aumento do consumo no 
lar, devido ao lockdown e ao facto de as pessoas se preocu-
parem mais com uma alimentação saudável. Estes dados tam-
bém vieram revelar o escasso consumo do canal Horeca, pois 
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apesar de todo esse canal de consumo se encontrar fechado 
e inicialmente se prever uma quebra de consumo associada a 
esse facto, o consumo de azeite aumentou nesse ano. 

E quais são as previsões para os próximos meses?
Para os próximos meses prevê-se uma redução do consumo 
de azeite, devido ao aumento do preço do azeite na origem 
(quase 50% em relação ao ano passado) e ao aumento de 
todos os custos de operação, que mais tarde ou mais cedo 
terão de ser reflectidos no preço final do azeite para o consu-
midor final. Também não podemos esquecer que, devido ao 
aumento galopante da inflação, o real poder de compra das 
famílias é cada vez menor, pelo que uma quebra de consumo 
é quase certa. 

Que tipo de azeite é mais consumido?   
Segundo os dados AC Nielsen para o ano de 2021, cerca de 
58% das vendas de azeite em Portugal foram da categoria co-
mercial “Azeite Virgem Extra”. A categoria comercial “Azeite 
Virgem” representa 14% do consumo, enquanto a categoria 
comercial “Azeite – contém azeite refinado e azeite virgem” 
representa os restantes 28%. O consumo de “Azeite Virgem 
Extra” é o que mais tem crescido nos últimos anos, mas é pro-
vável que este ano, com o aumento de preços, se assista a 
alguma transferência de consumo para a categoria comercial 
“Azeite Virgem” ou mesmo “Azeite – contém azeite refinado 
e azeite virgem”, que normalmente apresentam um preço in-
ferior.   

A Casa do Azeite tem conseguido pôr em mar-
cha a sua missão de apoiar e promover o azeite 
nacional?  
A missão principal da Casa do Azeite é de facto apoiar 
o sector e promover o consumo de azeite embala-
do, tanto em Portugal como nos vários mercados de 
exportação. Apesar de nos últimos anos a Casa do 
Azeite não ter desenvolvido grandes campanhas pro-
mocionais próprias, como já fez no passado, tem apro-
veitado todas as oportunidades para, em colaboração 
com outras entidades, apoiar e promover o azeite 
nacional. Para além disso, a Casa do Azeite continua 
a reforçar o seu papel de interlocutora do sector do 
azeite embalado junto das mais importantes institui-
ções nacionais, europeias e internacionais, e através 
desse papel de representação dos interesses do sector 
apoia diariamente as empresas, transmitindo diversas 
informações relevantes para o regular funcionamento 
das empresas e para que elas possam cumprir todas as 
suas obrigações legais, por exemplo. Pensamos que a 
breve prazo, a Casa do Azeite sozinha ou em conjunto 
com outras associações – como com a associação in-
terprofissional –, deverá ter condições para reactivar 
as campanhas promocionais do azeite nacional, que 
tão necessárias são para um sector que aumenta cada 
ano a sua produção. 

Em que ponto se encontra a Interprofissional, 
considerada importante para a promoção da fi-
leira?   
Tem sido um processo muito complexo, e longo. Ao 
contrário de outros países, e praticamente com o 
mesmo enquadramento legal, Portugal ainda não 
conseguiu ter uma única associação interprofissional 
a funcionar, financiada como previsto pela lei dos 
interprofissionais, que existe desde 1998. Das duas, 
uma: ou todos os sectores que têm vindo ao longo 
dos anos a tentar são incompetentes e não conse-
guem organizar-se; ou não tem havido vontade polí-
tica para tal. Evidentemente que numa primeira fase, 
e sobretudo porque ainda não existe nenhum sector 
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para fazer história, é necessário o apoio do Estado, à se-
melhança do que se passa noutros países. Em Espanha, 
por exemplo, em que o sector começou o projecto in-
terprofissional depois de Portugal, já existem três asso-
ciações interprofissionais a trabalhar em pleno no sector 
do azeite, uma para o azeite, outra para a azeitona de 
mesa, e outra para o óleo de bagaço de azeitona. Todas 
elas apoiadas incondicionalmente pelo estado espanhol. 
São muitos milhões de euros, do próprio sector, para ac-
ções de promoção e investigação, tão necessárias para 
o desenvolvimento dos mercados e para a conquista de 
novos consumidores. Em Portugal, estamos precisamen-
te numa fase decisiva, ou se consegue realmente avançar 
com o processo até ao final do ano, ou terão de ser to-
madas importantes decisões acerca da continuidade do 
projecto desta associação interprofissional.

Como está a relação com os nossos principais mer-
cados?  
O perfil das exportações nacionais de azeite alterou-se 
bastante nos últimos anos. Até mais ou menos 2010, 
Portugal exportava essencialmente azeite embalado 
e o nosso principal mercado de destino era o Brasil. A 
partir dessa data, quando a produção nacional começa 
a aumentar significativamente, uma parte importante 
dessa produção passou a ser exportada a granel, prin-
cipalmente para Espanha e Itália. Em 2021, das cerca de 
230.000 toneladas de azeite exportadas por Portugal, 
mais de 150.000 toneladas (66%) foram exportadas a granel, 
para Espanha (112.000 t, 49% do total) e para Itália (40.000 t, 
cerca de 17%). Este facto deve-se ao elevado peso do investi-
mento espanhol na região do Alentejo, por um lado, e à ele-
vada procura de Itália, altamente deficitária na produção de 
azeite, bem como ao facto de Portugal ser hoje um dos países 
do mundo que mais cedo entra em produção e que apresenta 
uma elevada qualidade em grandes lotes de azeite, pelo que 

tem excelentes condições para abastecer as grandes marcas 
internacionais.

E quanto às exportações de azeite embalado?
No azeite embalado, com maior valor acrescentado, continua 
a destacar-se o mercado brasileiro, que representa aproxi-
madamente 25% das nossas exportações totais de azeite, ou 
seja, em 2021 cerca de 58.000 toneladas. Como é fácil de ver, 
estes três mercados de destino, com todas as suas diferenças, 
absorvem mais de 90% das exportações totais de azeite, sen-
do exactamente esta elevada concentração um dos principais 
desafios do sector. É preciso investir em promoção, é preciso 
criar valor para a origem Portugal, para as marcas de azeite 
nacionais, para podermos diversificar os mercados e chegar a 
mais consumidores.

Que consequências o contexto internacional — que-
bras acentuadas na produção de azeite, como Espanha 
(-50%), Itália (-30%) e Tunísia e Marrocos — poderá trazer 
para Portugal?
A principal consequência, que já se faz sentir, mas que cer-
tamente se acentuará, é um aumento muito expressivo dos 
preços da matéria-prima azeite, na origem. Não cremos que 
vá haver disrupção na cadeia de abastecimento, pois existem 
stocks significativos e, com o aumento dos preços e o menor 
rendimento disponível das famílias devido à inflação, vamos 
assistir certamente a uma quebra no consumo de azeite. Mas 

«Portugal ainda não 
conseguiu ter uma única 
associação interprofissional 
a funcionar. Das duas, uma: 
ou todos os sectores que têm 
vindo ao longo dos anos 
a tentar são incompetentes 
e não conseguem organizar-se; 
ou não tem havido vontade 
política para tal»
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tudo indica que o preço do azeite para o consumidor final vai 
permanecer elevado durante os próximos meses.

Nas Olivum Talks foi dado um grande enfoque às 
questões ligadas à sustentabilidade. É, de facto, um 
caminho que tornará Portugal ainda mais competitivo?
É um caminho inevitável, e diria que é o caminho do futuro. 
Portugal é já hoje um exemplo de eficiência e de sustentabili-
dade no sector do azeite, mas ainda existe um longo trabalho 
a ser desenvolvido, e creio que o sector produtivo, nomeada-

mente através da Olivum, está a desenvolver um importante 
trabalho no sentido da certificação de todos esses processos e 
boas práticas que, em muitos casos, já estão em curso.

Começam a surgir cada vez mais soluções viáveis para 
a questão do bagaço de azeitona, ou os entraves ainda 
têm bastante peso?
Felizmente, há cada vez mais soluções e cada vez mais inves-
tigação nesta área, que permitem concretizar o objectivo da 
economia circular neste sector. A gestão dos bagaços acaba 

por ser um “gargalo de garrafa”, especialmente 
com uma produção crescente, tendo em con-
ta o desajustamento estrutural que hoje existe 
entre a capacidade de produção de azeite e a 
capacidade de escoamento e tratamento dos 
subprodutos, nomeadamente dos bagaços de 
azeitona. Por isso, é fundamental que o Estado 
também entenda que tem de trabalhar com o 
sector e que tem de agilizar os processos para 
permitir que todo esse conhecimento possa ser 
posto ao serviço do sector e contribuir para a 
resolução dos problemas. Caso contrário, pode-
mos vir a assistir aos mesmos problemas que já 
ocorreram na campanha anterior e que levaram 
ao esgotamento da capacidade de recepção de 
bagaços, com a consequente paragem de toda 
a actividade de apanha e extracção de azeite, 
agravados pelo facto de estarmos ainda numa 
fase de produções crescentes, à medida que en-
tram em produção novas áreas de olival recente-
mente plantadas.

Já referiu alguns, mas quais são os princi-
pais constrangimentos e desafios da filei-
ra?
Um dos principais constrangimentos, que já fa-
lei, é exactamente o desajustamento estrutural 
entre a capacidade de extracção de azeite e a ca-
pacidade de recepção e tratamento dos subpro-
dutos gerados. Outro importante constrangi-
mento não é específico do sector do azeite, mas 
tem grande impacto, e tem a ver com a questão 
da imagem da agricultura mais moderna, mais 
produtiva e intensiva, tantas vezes injustamente 
acusada por uma opinião pública pouco escla-
recida e politicamente muito activa. Há depois 
também uma série de outros desafios que se 
colocam a esta fileira e que urge resolver, como 
sejam a concretização do projecto interprofis-
sional e a consequente possibilidade de ter uma 
forte capacidade de promoção da imagem do 
azeite português, que acrescente valor à marca 
“Azeite Português”, ou ainda a eterna questão 
da ausência de dados estatísticos sectoriais fiá-
veis e disponibilizados atempadamente. 


