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A agricultura alimenta o Mundo e nós 
temos a obrigação e o dever de produ-
zir mais, porque a terra arável disponível 
é cada vez menor em relação ao aumen-
to populacional, sendo por isso obriga-
tório que sejamos mais eficientes e con-
sigamos produzir mais gastando menos 
factores de produção. Também as neces-
sidades de calorias per capita por tipo de 
alimento são cada vez maiores e por isso 
há necessidade de produzir mais e me-
lhor (Bellido, 2015) e com a mesma se-
gurança que o consumidor exige e está 
habituado. Mas, sem ciência, inovação 
e tecnologia a agricultura não poderá 
cumprir a sua missão.

O regadio abriu uma janela de opor-
tunidade para que o rendimento do olival 
fosse maior. Surgiram os olivais moder-
nos de regadio, aumentando a produção 
de azeite, ao ponto de permitir que Por-
tugal passasse rapidamente de país defici-
tário, para exportador líquido. Pretende-
-se que esta seja uma evolução sustentável, 
pelo que os sistemas de produção devem 
perdurar no tempo e no espaço, garan-
tindo um rendimento interessante aos 
olivicultores, qualidade de vida aos tra-
balhadores e populações, assim como res-

peitando os ecossistemas e preservando 
os valores naturais e a biodiversidade.

Nos olivais modernos, de regadio, 
com compassos mais apertados, poda 
mecânica e colheita mecanizada, as boas 
práticas culturais começam a replicar-
-se, tais como: fertilização racional fei-
ta com base nas análises de terra, água 
e foliar, protecção fitossanitária executa-
da com base na monitorização dos inimi-
gos das culturas e na selecção do meio de 
proteção mais adequado (Figura 1). Des-
te modo, evita-se a erosão do solo, man-
tendo um coberto vegetal permanente na 
entrelinha do olival; preservam-se espé-
cies como a azinheira ou o sobreiro nas 
parcelas adjacentes, compatibilizando-
-as com a exploração agro-silvo-pastoril; 
preservam-se outras espécies em sebes ou 
salvaguardam-se os corredores ecológi-
cos das galerias ripícolas enquanto refú-
gio de fauna e flora e importante biofiltro; 
diminui-se o uso de fitofármacos através 
do fomento da limitação natural dos ar-
trópodes auxiliares bem como dos mor-
cegos (Figura 2); aproveitam-se os sub-
produtos agrícolas para compostagem de 
maneira a devolver os nutrientes ao solo.

As razões pelas quais o olival em 
sebe é defensável são o facto de ter um 
balanço positivo no que se refere à pe-
gada do carbono e a procura mundial de 
azeite ter sido superior à oferta, tendo-se 

verificado que apenas limitações na pro-
dução têm impedido um maior consu-
mo (ainda existem muitas zonas do glo-
bo onde os consumos são muito baixos e 
onde é possível aumentar muito). 

O sequestro do carbono ocorre quan-
do um conjunto de práticas culturais 
(não mobilização da terra, coberto vege-
tal na entrelinha, incorporação dos restos 
da poda no solo...) aumenta o seu arma-
zenamento no solo. Pelo que, o olival em 
sebe caracteriza-se por poder remover 
CO2 da atmosfera, armazenando-o tem-
porariamente nas árvores (troncos, raí-
zes, folhas e frutos) e de forma mais du-
radoura no solo.

O consumo de azeite é apenas 3,5% do 
consumo dos óleos vegetais no mundo. 
O aumento do consumo mundial é con-
sequência da percepção de que o azeite é 
um produto de qualidade benéfico para a 
saúde; é um alimento que não apresenta 
limitações culturais que dificultem a co-
mercialização (como é o caso do porco, 
por questões religiosas); a elasticidade do 
consumo do azeite em relação ao preço 
comparativamente com o preço de outros 
óleos tem vindo a diminuir, pelo que a in-
fluência do preço é cada vez menor; a cria-
ção de uma cultura do azeite está provo-
cando um aumento do consumo de azeite 
virgem-extra. Estas são algumas das ra-
zões pelas quais o azeite é uma tendência 
e não uma moda (Rius & Lacarte, 2015).

O olival em sebe surgiu como uma 
resposta às necessidades do sector uma 
vez que os custos da colheita situam-se 
entre: 0,03-0,04 €/Kg azeitona colhida, 
valor bastante inferior aos que se conse-
gue com os vibradores de tronco; menor 
necessidade de mão-de-obra tanto na co-
lheita como na poda; entram em plena 
produção ao 3-4º ano (6-7 anos nos inten-
sivos); as produções obtidas, graças às va-
riedades seleccionadas e às técnicas cul-
turais usadas, são muito mais uniformes 
e menos alternantes no tempo; a veloci-
dade de colheita das máquinas cavalgan-
tes, bem como a origem da azeitona (da 
copa e não do solo) são dois aspectos fun-
damentais para que 100% do azeite pro-
duzido neste sistema seja virgem extra.
Os aspectos chave do sucesso deste sis-
tema passam pela utilização das mesmas 
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máquinas cavalgantes utilizadas na vindima, o que 
permite que com poucas modi�cações e rendimentos 
elevados, a colheita seja feita em contínuo de pratica-
mente toda a azeitona; a selecção de variedades de es-
casso vigor, precoces, pouco alternantes e muito pro-
dutivas (Arbequina, Arbosana, Koronekii, Oliana, 
Shikitita e Tosca).

A superfície oleícola em Portugal é de cerca de 
356000 ha, existem cerca de 22305 explorações (Qua-
dro 1 ) distribuídas principalmente pelas regiões do 
Alentejo, Trás-os-Montes e Beira Interior (INE, 2016). 
Atualmente o Alentejo possui cerca de 50% da área de 
olival nacional e é responsável  por cerca de 70% da 
produção de azeite do país. Este aumento de produti-
vidade deve-se a uma olivicultura moderna, onde fo-
ram introduzidas novas variedades e novas tecnolo-
gias, numa área de cerca de 50000 ha, ou seja 10% da 
área que deu origem às produções dos anos 50.

QUADRO 1. Caraterização do setor português (INE, 2016).

Caracterização Portugal continental

Número de explorações 22 305

Superfície ocupada (ha) 356 000

Superfície média de exploração 14,72

Número de lagares 495

Quantidade de azeite (ton) 134 684

Rendimento (%) 17,0

A olivicultura biológica de�ne-se co mo um conjunto 
de técnicas agrícolas que excluem o uso de produtos 
químicos de síntese como fertilizantes ou insecticidas 
com o objectivo de preservar o ambiente, manter ou 
aumentar a fertilidade do solo e obter azeite de qua-
lidade. Pode parecer contraditório o facto de hoje ser 
defensável o olival biológico em sebe porque este sis-
tema está relacionado desde o início com a aplicação 
de inúmeros inputs produtivos necessários para con-
trapor com as condições desfavoráveis que estas no-
vas densidades trouxeram. A falta de arejamento, o 
ensombramento entre linhas, ou a presença de feridas 
ocasionadas pelas máquinas cavalgantes na colheita, 
eram algumas das características que se preconizavam 
como próprias do olival em sebe adulto e como prin-
cipais causas de criação de um microclima propício a 
todo o tipo de doenças e pragas incontroláveis sem a 
utilização de produtos de síntese química. Por outro 
lado o olival biológico está normalmente relacionado 
com a obtenção de menores produções em olivais tra-
dicionais. Di�cilmente se pensava em olival biológico, 
quando este se realizava em terrenos férteis, porque se 
suponha uma descida da produção relativamente ao 
modo convencional, não compensável do ponto de vis-
ta económico nem mesmo com o maior valor do azei-
te biológico. Actualmente estes tópicos estão comple-
tamente ultrapassados graças a: a) técnicas culturais 
usadas no olival em sebe (limitação em altura e largura 
das árvores através da poda, rega e fertilização e�cien-
te, melhoria das máquinas de colheita, etc.); b) grau de 
pro�ssionalismo e controlo alcançado nas plantações 
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biológicas. Hoje, nem o olival biológico é 
um impedimento para a viabilidade eco-
nómica das plantações em sebe; nem o 
sistema em sebe é inconcebível como pa-
radigma da sustentabilidade ou da bio-
diversidade que se estipula como prin-
cípios da olivicultura biológica (Rius & 
Lacarte, 2015). Podemos dizer que não 
há sistemas bons ou maus, o que existe 
são boas e más práticas culturais quais-
quer que seja o sistema utilizado.

O que se exige hoje a este sistema é 
um maior grau de conhecimento do am-
biente, da fisiologia da oliveira e das téc-
nicas culturais necessárias para regular 
as interações olival-ecossistema. Preten-
de-se neste tipo de produção: a) Man-
ter e melhorar a fertilidade do solo; b) A 
luta biológica no controlo das pragas; c) A 
prevenção das doenças através de medi-
das preventivas (densidades, podas para 
arejamento); d) A prioridade no uso sus-
tentável dos recursos da exploração (solo, 
água, sebes, corredores ecológicos).

O Instituto Politécnico de Beja através 
das parcerias com instituições e empre-
sas da região tem mostrado aos seus alu-
nos quais as melhores práticas no olival e 
no lagar. Vários projetos têm culminado 
com a publicação de livros e folhetos para 
divulgação do conhecimento obtido e Fó-
runs como os da Modernização da Agri-
cultura promovidos pela CCAM são bons 
exemplos do trabalho realizado na disse-
minação do conhecimento.

Existem alguns casos de sucesso 
como o da H. Esporão que nos últimos 
6 anos traçou um caminho muito bem 
sucedido, no sentido da sustentabilida-
de da vinha e do olival, onde os princi-
pais objectivos para produzir azeite bio-
lógico são: a) Aumento da fertilidade do 
solo; b) Fechar ciclos usando subprodu-
tos gerados pela própria atividade – Eco-
nomia Circular; c) Eficiência/qualidade 
da água; d) Luta biológica no controlo de 
pragas/organismos benéficos – Biodiver-
sidade Funcional; e) Instalar infra-estru-
turas ecológicas para apoiar fauna e flo-
ra nativas – Gestão de Ecossistemas; f)
Produzir azeitona de qualidade superior 
e livre de resíduos (Oliveira, 2019).

O ecossistema olivícola tem que ser 
abordado de uma forma holística onde 
as características do olival, o microcli-
ma, as infra-estruturas ecológicas, as 
práticas culturais, o tipo de solo, os ini-
migos da cultura e os auxiliares se inter-
relacionam e onde a Biodiversidade tem 

FIGURA 1. Boas práticas culturais: enrelvamento, gestão racional da água da rega e dos inimigos da cultura, ins-
talação de sebes e colheita mecanizada.

FIGURA 2. Utilização de práticas culturais sustentáveis.

um papel preponderante no fornecimen-
to de importantíssimos Serviços do Ecos-
sistema. Exemplos destes Serviços são: a)
Produção de azeitona e azeite; b) manu-
tenção de habitats; c) ciclo hidrológico; d)
filtração/sequestro de água, carbono...; e)
formação de solo; f) controlo de pragas e 
doenças; g) turismo e recreação;  h) cultu-
ra, sentido de pertença.

Com a ameaça das alterações climá-
ticas, torna-se fundamental a preserva-
ção e promoção dos serviços disponibi-
lizados por estes ecossistemas agrários, 
contributos importantes para a susten-
tabilidade dos territórios.

A conjuntura de mercado, de clima, o de-
senvolvimento tecnológico e o regadio de 
Alqueva, criaram as condições perfeitas 
para o desenvolvimento com sucesso da 
fileira do olival, pelo que o desafio que o 
sector oleícola tem neste momento é o de 
garantir a sua sustentabilidade. 
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