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RESUMO 

Este Estudo Prospetivo das necessidades tecnológicas para a fileira olivícola teve como 

objetivo principal identificar as necessidades tecnológicas da fileira que requerem um 

desenvolvimento prioritário. 

 

Foi utilizado o método DELPHI, o que requereu a participação de um painel de especialistas 

na área da olivicultura e compreendeu duas rondas de questionários com um total de 29 

participantes. Os questionários foram idênticos em ambas as rondas, com a diferença que 

na segunda ronda existiu um feedback dos resultados globais da primeira. 

 

Nos temas prioritários, isto é os dez temas mais pontuados, destacaram-se os que abordam 

questões relacionadas com o mercado e comercialização do azeite, informação do produto 

ao consumidor (primeiro, segundo, sétimo e nono lugares), as questões de transferência de 

tecnologia e conhecimento entre a comunidade técnico-científica e os produtores (terceiro, 

quinto e décimo lugares) e caracterização e preservação do património genético da oliveira 

portuguesa (quarto e sexto lugares). 

 

Palavras-chave: Prospetiva, DELPHI, Olival, Azeite, Necessidade tecnológica, Transferência 

de tecnologia. 
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ABSTRACT 

The foresight study of the technology needs for the Olive Oil Industry allowed the 

identification of technological needs that require development.  

 

The DELPHI method, a technology foresight method that has been successfully used before 

in the agrifood sector, formed the basis of the analysis. This method required the 

participation of experts from the olive oil industry. The application of the method was 

undertaken in two rounds of surveys both with  the participation of 29 experts. The surveys 

were the same in both rounds, with only one difference: in the second round, the results of 

the first survey were revealed as a feed-back to the participants. 

These results showed that the priority themes were those that are connected with questions 

of the market and commercialization of the olive oil, and those about marketing, in special 

about passing the information on the benefits of olive oil to the consumer. Important   were 

also the themes on transfer of knowledge and on preserving the genetic pool of the 

Portuguese olive tree.  

 
Key words: Foresight, DELPHI, Olive Oil, Technology Development, Technology Transfer, 
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EXTENDED ABSTRACT 

 

The foresight study of the technology needs for the Olive Oil Industry allowed the 

identification of technological needs that require development.  

 

The study has been developed with the support of INIAV and Casa do Azeite, that provided 

all the necessary knowledge, materials and connections with the relevant players in the 

sector. This was crucial to choose the participants in the survey and to make the contacts to 

assure that a large number of responses was obtained. 

 

The DELPHI method, a technology foresight method that has been successfully used before 

in the agrifood sector, formed the basis of the analysis. This method required the 

participation of experts from the olive oil industry. The application of the method was 

undertaken in two rounds of surveys both with  the participation of 29 experts. The surveys 

were the same in both rounds, with only one difference: in the second round, the results of 

the first survey were revealed as a feed-back to the participants. 

The ten main priorities identified were: 

 Characterization of main Portuguese olive oil varieties. 

 Promote the benefits of the use of olive oil comparing with other vegetable oils. 

 Implementation of good pratices for the growing of the olive grove. 

 Implementation of a national reference collection of the main varieties assuring the 

preservation o the genetic pool.  

 Transfer of knowledge from the scientific institutions to the players in the sector. 

 Characterization and preservation of the diversity of varieties. 

 Studies of the market of the main destinations fro the export of Portuguese olive oil 

 Development of new systems of mechanical harvesting of the olives. 

 Setting up a national platform for the promotion of the Portuguese olive oil (in a similar 

way to the Wines of Portugal platform). 

 Use of the lure and kill techniques for the olive fly.. 

These results showed that the priority themes were those that are connected with questions 

of the market and commercialization of the olive oil, and those about marketing, in special 

about passing the information on the benefits of the olive oil to the consumer. Important   

were also the themes on transfer of knowledge and on preserving the genetic pool of the 

Portuguese olive tree.  
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The survey shows that in the ten priority themes only one is connected with the need for 

technological development. One can infer that the technological level is already at an 

adequate level, and that the sector is more concerned with questions of market and 

commercialization.  

Some themes are inter-connected as it is the case of those that refer to transfer of 

technology and those that refer the need to preserve the genetic pool of of the Portuguese 

olive tree. 

 

Key words: Foresight, DELPHI, Technology Development, Technology Transfer, 
Cluster,  
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1. INTRODUÇÃO 

A oliveira e a azeitona têm sido desde há milénios uma parte importante da história, cultura, 

religião e economia das populações em redor do Mediterrâneo. A região assistiu a uma 

notável evolução e expansão desta cultura. É o centro de expansão da olivicultura para o 

mundo. As características fisiológicas da oliveira ditam que esta se desenvolva em zonas de 

latitudes entre os 30 e 45º, nos hemisférios norte e sul, e em climas com longos períodos 

estivais e invernos amenos, sendo os países de bacia mediterrânica os maiores produtores 

de azeite e azeitonas. 

Ao longo dos anos a olivicultura desenvolveu-se muito, inicialmente nestes países e mais 

recentemente em países tradicionalmente não produtores. A evolução do material vegetal, a 

melhoria constante das técnicas e tecnologias de condução dos olivais e o crescente 

aumento da consciência para os benefícios do consumo de azeite potenciaram o crescente 

aumento da produção. O consumo associado aos benefícios para a saúde deste precioso 

bem tornou a fileira olivícola numa importante atividade económica. 

Em Portugal o setor olivícola apresentou uma grande dinâmica nos últimos 10 anos, mostra-

se competitivo e tem dado boas respostas aos desafios que tem enfrentado. Num mundo 

altamente competitivo e perante a atual crise económica, torna-se importante identificar as 

principais necessidades de desenvolvimento tecnológico e prioridades de inovação na fileira 

do azeite. Este estudo é um contributo para futuras tomadas de decisão relacionadas com 

esta atividade. Este é o objetivo deste trabalho. 

Neste estudo prospetivo recorreu-se à metodologia Delphi, contou com a participação de 

especialistas de diversas áreas da fileira para a elaboração do questionário inquiriu-se 

várias personalidades de comunidade científica e agentes económicos do setor. O objetivo 

principal foi identificar quais as necessidades tecnológicas consideradas prioritárias. Este 

método também foi aplicado, no âmbito do projeto Rede Inovar, aos estudos prospetivos da 

fileira da vinha e do vinho (Macieira, 2011) e da fileira hortofrutícola (Carvalho, 2013) 

Este trabalho está organizado da seguinte forma. No capítulo dois é feita uma revisão 

bibliográfica sobre a evolução da olivicultura, a laboração do azeite, e um breve 

enquadramento económico da fileira. No capítulo três é feita uma descrição do método 

aplicado neste trabalho seguida da análise de resultados no capítulo quatro. Por fim, 

apresentamos as conclusões no capítulo 5. Em anexo, juntamos os resultados das duas 

rondas dos inquéritos e informação relevante sobre os temas discutidos ao longo do 

trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Evolução Tecnológica do Olival 

A cultura da oliveira iniciou-se há 6500 anos no Médio Oriente onde, além da criação de 

animais e culturas anuais (trigo, cevada, linho, ervilha), iniciou-se a domesticação de plantas 

perenes (vinha e oliveira) (Böhm, 2013). Cedo o Homem viu na oliveira inúmeras formas de 

aproveitamento desta cultura: folhas para alimentação animal, fins medicinais ou rituais; 

madeira para o fogo, artesanato e construção; o fruto para consumo à mesa ou para 

extração de azeite (idem). 

O início da cultura da oliveira está associado à aprendizagem de propagação vegetativa que 

permite a reprodução exata das características da planta-mãe nas novas oliveiras, 

selecionando nas populações locais de zambujeiro os indivíduos com características 

superiores, como o tamanho e o teor em gordura dos frutos e a sua capacidade de 

propagação por estaca, o que deu origem às primeiras variedades cultivadas. O seu 

cruzamento espontâneo com outras variedades ou zambujeiros existentes nas proximidades 

ampliou o número inicial de variedades (Rallo, 2007). 

A expansão da oliveira progrediu em torno do Mediterrâneo com a migração do material 

vegetal através dos povos marinheiros da Antiguidade Clássica. O domínio da enxertia foi 

importante neste âmbito, devido ao pequeno tamanho e facilidade de transporte dos 

enxertos. A seleção regional dos melhores biótipos, a migração de cultivares distantes e o 

enriquecimento do genoma de variedades e subespécies através da polinização espontânea 

por oliveiras selvagens, foram determinantes para uma melhoria e contínua evolução 

varietal e clonal (Böhm, 2013). 

De início, o cultivo da oliveira, ou olivicultura, não obedecia a nenhuma cultura contínua 

propriamente dita. As árvores não representavam uma utilização exclusiva do solo e 

encontravam-se mais ou menos dispersas em redor das povoações. Para além de 

providenciarem azeitonas, serviam propósitos marginais: criar zonas de horta ou defesas, 

bordejar os caminhos ou dividir parcelas e propriedades (Barroso et al, 2013). Em meados 

do século XIX surgem os primeiros olivais alinhados. 

A oliveira é uma espécie muito bem adaptada ao clima mediterrâneo. Além de terem 

poderosas e longas raízes fasciculadas que chegam a mais de 6 metros de profundidade, a 

grande resistência das oliveiras ao stress hídrico deve-se também aos seus mecanismos de 

regulação estomática, que permite às árvores diminuir o seu potencial hídrico foliar a valores 
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muito baixos e, assim, captar água do solo abaixo da capacidade de emurchimento (Garcia, 

2011). 

A pouca pluviosidade na Primavera e, especialmente, no Verão, que caracteriza o clima 

mediterrâneo, levou a que a olivicultura se desenvolvesse para sistemas de cultivo extensivo 

em sequeiro, com baixa densidade (até 100 plantas/ha) e árvores que demoram quinze a 

vinte anos a desenvolverem-se e alcançar o seu tamanho final e produção máxima (Rallo, 

2007). Os amplos compassos de plantação e a mobilização do solo eram as estratégias do 

agricultor para fazer face às limitações de água (Garcia, 2011).  

Grande parte desta modalidade de olival está hoje abandonada devido à baixa produtividade 

que ameaça a sua viabilidade económica. Contudo, constitui uma reserva genética e 

botânica considerável (Barroso et al, 2013).  

Outra característica fundamental da olivicultura tradicional é a necessidade elevada de mão-

de-obra para a colheita, o que lhe valeu o rótulo de “cultura colonizadora” pois as 

populações tendiam a fixar-se em zonas perto de olivais que, embora sazonalmente, 

representavam uma importante fonte de trabalho e rendimento para as populações rurais 

(Rallo, 2007). 

A expansão da superfície plantada com olival manteve-se, embora descontinuadamente, até 

meados de séc. XX. A partir de década de sessenta do século passado a área de olival 

começa a diminuir. Nessa época assistiu-se ao êxodo das populações rurais para os 

grandes centros urbanos e ao aumento do custo da mão-de-obra, que resultou numa quebra 

significativa na produção de azeite que iria acentuar-se nas décadas seguintes como se 

pode ver na Figura  1 . 

 

Figura  1- Evolução da produção em Portugal (Fonte: Casa do Azeite) 
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Foi este acontecimento que colocou a olivicultura tradicional em crise e impulsionou as 

mudanças progressivas no maneio do olival que assistimos nos últimos cinquenta anos 

(Rallo, 2007). Os produtores, perante os desafios de aumentar (ou até manter) a viabilidade 

económica do olival e face à escassez de mão-de-obra, viram-se forçados a seguir o 

caminho da intensificação da produtividade e mecanização das operações culturais, onde se 

destaca a colheita. Por força desta crise na agricultura, os novos sistemas de plantação dos 

olivais evoluíram no sentido de maior produtividade e aptidão à colheita mecânica, e 

precocidade de entrada em produção (Rallo, 2007).  

Em 1965, chegaram novas técnicas de enraizamento, em estufas de nebulização, de 

estacas provenientes de raminhos do crescimento do ano e tratadas na parte basal com um 

regulador de crescimento (Rallo, 2007). Esta técnica permite a criação, em escala, de 

material vegetal mais capaz de vingar após transplantação do que as árvores propagadas 

pelas tradicionais técnicas de estacaria e enxertia. A evolução desta técnica viria a revelar-

se muito importante na expansão da olivicultura iniciada em finais do século passado.  

A enorme capacidade produtiva dos viveiros, a crescente globalização da cultura e a 

possibilidade do envio a longas distâncias de material vegetal estão a levar à 

universalização de algumas variedades, nomeadamente aquelas que respondem melhor às 

exigências do mercado e da produção, como é o caso da Arbequina (Rallo, 2007). Esta 

expansão conduz à diminuição do legado da biodiversidade da oliveira. Os desafios da 

preservação dos recursos genéticos passam por desenvolver trabalhos, a nível nacional e 

regional, de catalogação, conservação e avaliação das variedades com menor expressão. 

As primeiras máquinas de colheita foram adaptadas a partir de máquinas desenvolvidas 

para a colheita de frutos secos. Consistiam num vibrador de tronco, montado em veículos 

especiais ou em tratores agrícolas, que utilizava a vibração para tentar desprender os frutos 

da árvore e a recoleção era feita em panais ou lonas estendidas no chão, que depois eram 

recolhidas por pessoas. Tratava-se de uma colheita mecanizada mas que ainda dependia 

de alguma mão-de-obra. Em Portugal, a primeira campanha que recorreu à colheita 

mecânica aconteceu em 1974 no Alentejo (Barroso et al, 2013). Este sistema de colheita 

evolui depois com a integração do vibrador e a estrutura de recoleção dos frutos caídos 

numa só máquina, tendo a vantagem de necessitar de menos mão-de-obra e deu lugar à 

primeira aproximação de mecanização integral da colheita da azeitona (Rallo, 2007). 

A evolução da colheita mecanizada com recursos a vibradores de tronco produziu 

progressivamente árvores com um só tronco, que ocupavam áreas de copa menores. Isto 

permitiu um aumento da densidade de plantas para 200 a 450 árvores consoante a 
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variedade e existência ou não de rega (Barroso et al, 2013). Para além do maior número de 

árvores aumentar a produtividade por hectare, induz também uma maior precocidade de 

entrada em produção (Rallo, 2007). Os requisitos de aumento de produtividade, precocidade 

de entrada em produção e mecanização da colheita conduziram ao aparecimento destes 

modernos olivais, os olivais intensivos. 

A maior ou menor densidade de plantação nos olivais intensivos depende da aplicação de 

rega ou não. Embora a oliveira seja uma planta que necessite de pouca água responde 

muito favoravelmente à rega, em especial quando esta se faz em momentos críticos do ciclo 

biológico ou em anos de baixa pluviosidade. A aplicação de rega pode provocar um 

excessivo crescimento das árvores, afetando a produção e dificultando a colheita (Garcia, 

2011), e por isso recomenda-se o uso de rega deficitária controlada através de sistemas de 

gota-gota. A disponibilidade desta tecnologia de rega aliada a políticas agrícolas que 

visavam o aumento da produtividade originou uma expansão do olival de regadio. 

Mas um grande melhoramento na eficácia da mecanização surge com a adaptação da 

máquina de vindimar “cavaleira” ao olival. Esta evolução tecnológica viria a mudar o olival. 

Desenhada para a colheita contínua, a máquina necessitava que o olival apresentasse uma 

formação em sebe formando uma parede vegetal ao longo de todo a linha para atingir o 

máximo aproveitamento e redução de custos. Apareceram então os olivais em sebe (ou 

superintensivos) com densidades de plantação entre as 1500-2000 pl/ha, limitadas em altura 

por podas mecânicas (3,5m a 4m, para permitir a passagem da máquina), elevada 

precocidade na produção (a partir dos 3 ou 4 anos de idade) e que tem despertado a maior 

atenção e interesse na investigação. 

O aparecimento dos novos olivais intensivos, e em sebe, de regadio e maior densidade de 

plantas por hectare originaram um aumento da produtividade, e a adaptação à mecanização 

permitiu fazer face à escassez de mão-de-obra e reduzir os custos da produção. As 

restantes operações culturais do olival também sofreram notáveis evoluções para dar 

respostas aos novos problemas que estes olivais apresentavam. 

A poda que se realizava nas oliveiras com o duplo objetivo de colocar os frutos ao alcance 

dos recolectores e prolongar a idade produtiva das árvores (Rallo, 2007), era 

tradicionalmente realizada por trabalhadores com o auxílio de serrotes e machados. O 

emprego da motosserra nesta operação contribui para aumentar o nível de mecanização do 

olival (Barroso et al, 2013). Como o intuito de reduzir os custos da poda e aumentar o nível 

de mecanização surgem as primeiras máquinas de podar de discos. A constante evolução 
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desta tecnologia permite, hoje em dia, reduzir significativamente os custos da poda e 

simultaneamente manter as árvores sem quebras de produção (Barroso et al, 2013). 

Posteriormente há que eliminar a lenha da poda que tradicionalmente era amontoada pelos 

homens e queimada. A evolução tecnológica permite hoje utilizar máquinas de encordoar 

que recolhem a lenha e a amontoam no centro das entrelinhas, sendo depois fragmentadas 

em pequenos pedaços por uma máquina de destroçar (Barroso et al, 2013). Os restos da 

lenha da poda servem de cobertura ao solo, protegendo-o da erosão e aumentando a sua 

humidade. Uma mobilização do solo com grade de discos incorpora estes fragmentos no 

solo e aumenta os teores de matéria orgânica. Este tema aborda duas questões: 

mobilizações e fertilidade dos solos. 

A mobilização dos solos com grades de discos ainda continua a ser prática comum para 

controlar as infestantes nos olivais. Além do controlo de infestantes, as mobilizações 

pareciam favorecer a infiltração de água das chuvas, aumentando a disponibilidade deste 

recurso para as árvores na estação seca. Contudo, com o solo nu, a água em vez infiltrar-se 

escorre ao longo da superfície provocando graves problemas de erosão e degradação dos 

trilhos onde transitam os tratores e maquinaria, dificultando o uso dos mesmos (Barroso et 

al, 2013). Em finais dos anos sessenta do século passado desenvolveram-se técnicas para 

o uso de herbicidas no controlo às infestantes, promovidas pela eficácia e baixo custo de 

aplicação dos mesmos e sem recurso a mobilizações (Rallo, 2007).  

O uso generalizado de herbicidas causa impactos ambientais que suscitou o 

desenvolvimento tecnológico para a diminuição dos mesmos. Por um lado, o solo 

descoberto estava sujeito a vários fenómenos de erosão hídrica e eólica e perda de 

biodiversidade, e por outro, começou a verificar-se o aumento da resistência de algumas 

infestantes ao uso de herbicidas e problemas de contaminação das águas.  

Na viragem do século, as tradicionais mobilizações começam a ser substituídas por práticas 

de enrelvamento nas entrelinhas do olival, onde a vegetação é controlada mecanicamente. 

Na linha, a vegetação é controlada com a aplicação localizada de herbicidas. (Barroso et al, 

2013). Os grandes objetivos do enrelvamento são proteger o solo da erosão, aumentar a 

infiltração de água no solo, diminuir a evaporação de água no solo e aumentar a 

biodiversidade (Garcia, 2011), além de melhorar a transitabilidade dos equipamentos na 

altura da colheita. O enrelvamento das entrelinhas está em expansão nos nossos olivais.  

O crescente conhecimento dos agentes causais das pragas e doenças, e o desenvolvimento 

da indústria química, originou produtos eficazes na luta contra as mesmas, levando ao 

emprego quase exclusivo de tratamentos químicos (Rallo, 2007). Em Portugal, a aplicação 
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de fitofármacos no olival terá começado na década de cinquena do séc. XX no Baixo 

Alentejo para controlo da mosca da azeitona e tratamento contra a gafa. Nesta altura, a 

aplicação era feita manualmente com recurso a pulverizadores de bomba em que o 

reservatório de produto era carregado às costas do operador. A evolução nesta área tem 

sido notável, evoluindo para pulverizadores a jacto semi-rebocados, equipados com 

tecnologia sonar para assegurar que a calda vai apenas para a copa das oliveiras (Barroso 

et al, 2013) e, assim, economizando a quantidade de produto aplicado com os benefícios de 

redução de custos e menor impacto ambiental. 

O desenvolvimento e expansão da olivicultura em Portugal que assistimos nos últimos anos 

criaram um dualismo paradoxal. Por um lado, os requisitos iniciais de viabilidade económica 

que conduziram a evolução no sentido de maior precocidade e produção, mecanização da 

colheita e de outras operações culturais, levaram a olivicultura moderna aos sistemas 

intensivos que, embora tendem em usar técnicas de menor impacto ambiental, poderão não 

ser sustentáveis no futuro. Por outro, o olival tradicional, que apresenta baixa rentabilidade 

mas grandes recursos genéticos e sustentabilidade ambiental está em risco de 

desaparecimento por falta de viabilidade económica.  

O investimento público e privado em I+D+i (Investigação + Desenvolvimento + inovação) é 

uma necessidade de toda a fileira, desde a preservação dos recursos genéticos da planta 

até à distribuição e venda do produto final. As novas estratégias vão estar mais 

dependentes da inovação para manter um sistema extensivo tradicional de produção e outro 

que se pretende intensivo e sustentável (Rallo, 2007). 

2.2 O Azeite 

O azeite é o óleo comestível mais antigo do mundo e um dos alimentos sagrados da dieta 

mediterrânica (Fedeli, 1996). É um produto natural, obtido por processos físico-mecânicos, e 

que se pretende que seja utilizado na alimentação com todas as características e 

qualidades, com que a mãe Natureza o soube dotar (Gouveia, 2013). 

A palavra azeite deriva do termo árabe az-zait e que significa “sumo de azeitona”. Alguns 

autores discordam desta definição, pois o emprego do termo “sumo” refere à fase aquosa 

extraída da polpa das frutas, e o azeite é uma gordura líquida que se forma nas células da 

polpa e estas sim, essencialmente constituídas por água. Por sinal, esta gordura é imiscível 

em água e para sua obtenção tem que se separar as duas fases líquidas. 

O azeite é a reserva de energia de que as azeitonas vão recorrer, desde o momento em que 

se destacam da árvore, a oliveira, até terem capacidade de sobreviver pelos seus meios. 
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Isto é, até que germinem e emitam raízes que vão permitir a assimilação do alimento 

necessário ao crescimento e desenvolvimento de uma nova árvore. (Gouveia, 2013). 

O azeite forma-se em pequenas gotículas nas células da polpa da azeitona, por reação do 

glicerol com ácidos gordos que irão formar triaglicéridos (ou triglicéridos) e água. 

Glicerol + Ácidos gordos esterificação
Glicéridos + Água 

No azeite existem dois tipos de componentes: os componentes maiores (99% da 

constituição química do azeite) que são formados por glicéridos (mais de 90%) e por ácidos 

gordos livres (palmítico, oleico, linico e linoleico) (Garcia, 2011). Os componentes menores 

são formados por hidrocarbonetos, fosfatídeos, esteróis (principalmente o β-sitosterol), 

tocoferóis e vitaminas lipossolúveis (A, D, E, e K) e polifenóis. Estes últimos, os polifenóis, 

são antioxidantes e responsáveis pelos atributos amargo e picante (sensação táctil) 

(Gouveia, 2013; Fedeli, 1996). Os componentes menores são muito valorizados pois vão 

dotar aos azeites das características de cheiro e sabor, vitaminas e antioxidantes que lhes 

conferem alto valor nutricional.  

Ao todo, existem cerca de cinco centenas destes compostos mas que não representam mais 

do que 1mg por cada quilo de azeite formado (Gouveia, 2013). Muitos desses voláteis são 

formados nos cloroplastos das células, mas o azeite também tem a capacidade de adsorver 

outros voláteis que podem entrar em contato com as suas gotículas ao longo do 

processamento, pelo que convém algum cuidado de modo a que este não adote cheiros e 

sabores estranhos. 

O azeite é, assim, uma combinação peculiar de vários constituintes, sendo a maior parte 

definida pela sua identidade química. A concentração destes varia sobretudo, com a 

variedade de azeitona e com os métodos de extração, que pode, por sua vez, influenciar a 

concentração dos componentes menores (Fedeli, 1996). 

2.2.1 Processamento tecnológico 

Entendamos por processamento tecnológico a sequência de operações e cuidados a ter 

desde o campo, principalmente com a maturação e colheita das azeitonas, até ao 

embalamento (Gouveia, 2013). 

Consideremos então dois momentos: o momento que vai desde a maturação e colheita das 

azeitonas até à receção e armazenagem dos frutos no lagar; e o momento que sucede a 

partir deste ponto, que se inicia na extração propriamente dita até à avaliação e 

classificação dos tipos comerciais de azeite embalado. 
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2.2.1.1 Do olival ao lagar  

Podemos dividir este momento em cinco passos: 

1. Maturação e colheita; 

2. Transporte de azeitonas até ao lagar; 

3. Receção de azeitonas; 

4. Limpeza e lavagem; 

5. Controlo, pesagem, classificação e armazenagem dos frutos. 

A colheita da azeitona é feita quando as azeitonas se dizem “maduras”. É algo difícil de 

definir, não existindo atualmente padrões claros e precisos para definir o estado de 

maturação. Considera-se como período de amadurecimento o tempo decorrido desde a 

aparição de manchas violáceas até à coloração definitiva da polpa (García, 2005). Este 

período varia muito consoante a variedade e as condições edafo-climáticas vigorantes no 

ano da colheita. A juntar a estes fatores, temos ainda que considerar que a maturação das 

azeitonas na oliveira é feita de forma escalonada o que torna ainda mais difícil a tomada de 

decisão para o início da colheita. 

Vários autores e especialistas sugerem que as colheitas demasiado tardias são 

desaconselhadas por vários motivos. A juntar ao perigo de diminuição das condições 

fitossanitárias, que afetará a qualidade e quantidade de azeite nas azeitonas, sabe-se ainda 

que quando o fruto permanece durante longo tempo na árvore produz-se uma inibição da 

indução floral dos gomos (García, 2005), que afetará a floração e o período de maturação 

da colheita seguinte. Acrescenta-se ainda que no início da maturação, embora os 

rendimentos das azeitonas em azeite sejam menores, os dados organoléticos e analíticos 

mostram tratar-se de azeites de melhor qualidade, mais frutados e com teores de 

antioxidantes mais elevados (Gouveia, 2013).  

Uma das maiores preocupações com a colheita propriamente dita prende-se com o tempo 

decorrido desde o início até ao fim, que não pode ser muito alargado pois irá afetar a 

homogeneidade do lote. Outra preocupação importante são os danos causados nos ramos 

das árvores durante a colheita. As oliveiras são árvores de produção bienal, isto é, os frutos 

colhidos começam a formar-se nos raminhos no ano anterior, pelo que a danificação destes 

ramos, ao colher as azeitonas, pode significar perdas de produção para o ano seguinte. 
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A tradicional técnica do varejamento das árvores para provocar a queda dos frutos no panão 

estendido no chão, não é de todo recomendada pelos danos que causa nas árvores. Se o 

olivicultor adotar um sistema de colheita manual, deverá sempre optar (tanto quanto 

possível) pela ripagem dos ramos, ou então, pelo varejamento com varas sintéticas, mais 

flexíveis e que causam danos menores.  

A colheita tem um elevado custo em mão de obra, e uma parte substancial do custo de 

produção de azeite. A mecanização da colheita apresenta-se como uma solução bastante 

interessante para reduzir estes custos. A colheita mecânica, ou semimecânica, tem evoluído 

consideravelmente nas últimas duas ou três décadas e Portugal tem acompanhado a 

evolução. A primeira colheita mecânica da azeitona em Portugal aconteceu em 1974, ao 

adaptar uma máquina de colheita de frutos secos à colheita de azeitona, e consistia num 

pequeno vibrador de tronco que fazia cair os frutos sobre o panão (Barroso et al, 2013). 

Hoje em dia, o olivicultor pode optar por uma diversidade de processos mecânicos ou 

semimecânicos que utilizam diversas técnicas para retirar os frutos da árvore, quer seja por 

vibração da oliveira ou dos seus ramos, por sucção ou por batimento dos frutos. Há que ter 

em conta uma série de constrangimentos inerentes a cada técnica, como a variedade da 

oliveira em questão, o sistema de cultivo do olival, a idade das oliveiras e custo e 

disponibilidade da mão-de-obra para operar a maquinaria. O transporte para o lagar deve 

ser feito o mais rápido possível e as azeitonas, em caixas de plástico perfurado, limpas e de 

pequenas a médias dimensões. A importância da adoção destas precauções deve-se ao 

fato de que é preciso evitar lesões nos frutos, contaminação e início de fenómenos de 

fermentação. O fator mais nefasto para a qualidade do azeite é o tempo que medeia entre a 

colheita das azeitonas e a extração do azeite (Gouveia, 2013). É sugerido por vários autores 

que este período não exceda as 48 horas. 

Na receção dos frutos no lagar deve ser feita uma limpeza e posterior lavagem. Nos lagares 

mais modernos, a limpeza é feita com potentes sopradores de ar, além do mais utilizado 

sistema de crivos. A ação conjunta destas técnicas permite separar as azeitonas de corpos 

estranhos (folhas, ramos, lama, pedras, etc.). De seguida as azeitonas são lavadas. É uma 

operação muito importante do ponto de vista qualitativo pois diminui a carga enzimática das 

azeitonas, evita a formação de sabões alcalino-terrosos e elimina argilas e terras (Gouveia, 

2013). A qualidade da água para a lavagem é importante e não devem utilizar-se 

detergentes, mesmo se provar que são úteis sob determinados pontos de vista, uma vez 

que pode ser difícil eliminá-los completamente e contaminarem as águas ruças (Fedeli, 

1996). 
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Depois da receção das azeitonas, é feito o controlo, pesagem e armazenamento dos frutos. 

A armazenagem deve ser feita por lotes, tendo em conta os valores obtidos para o teor de 

gorduras dos frutos, a acidez provável do azeite, o grau de maturação e a variedade em 

questão. Durante o armazenamento podem ocorrer fenómenos de oxidação, aumento de 

acidez e aparecimento de cheiros e sabores. Para diminuir estas ocorrências, o 

armazenamento dos frutos não deve prolongar-se por muito tempo e as azeitonas de melhor 

qualidade devem ser as primeiras a laborar. Nunca deve ser realizado o armazenamento em 

montes, sacos ou tulhas de grande dimensão e pouco higienizadas, porque acelera a 

degradação das azeitonas, inviabilizando a obtenção de azeites de qualidade. 

2.2.1.2 Extração de azeite 

A produção de qualquer óleo vegetal implica a rutura das células para permitir que o óleo 

saia e coalesça em grandes gotas (Fedeli, 1996). As azeitonas são constituídas por uma 

fase sólida (cerca de 30%), o bagaço de azeitona, e por duas fases líquidas, uma aquosa 

(cerca de 40 a 60%, a água de vegetação) e outra oleosa (cerca de 20%, o azeite). 

Qualquer que seja o sistema de extração do azeite o objetivo é sempre separar o azeite das 

outras duas fases (Gouveia, 2013). 

Para não alterar as características do azeite e obter um produto de qualidade, os processos 

de extração devem ser feitos por métodos exclusivamente físico-mecânicos e em boas 

condições de higiene. A obtenção de azeite engloba um conjunto de operações distintas e 

divididas nos seguintes passos: 

1. Moenda e batedura; 

2. Separação do azeite do mosto; 

3. Armazenagem e embalamento; 

A moenda é o primeiro passo na laboração das azeitonas. Provoca o contato do óleo, até 

agora protegido com a sua biomembrana dentro da célula, com os outros constituintes das 

células e da azeitona (onde se destacam os açúcares, ácidos orgânicos, celuloses e 

hemiceluloses, purinas e água), formando uma pasta que vai ser batida e ligeiramente 

aquecida. 

Este primeiro passo sofreu várias evoluções ao longo do tempo. No início, a operação era 

efetuada com um sistema de galgas rodando dentro de um recipiente de pedra. As 

azeitonas apenas eram esmagadas de forma grosseira recorrendo à ajuda de pedras toscas 

ou cilíndricas, pés (com calçado especial) e raspadeiras metálicas. A energia necessária 
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para o movimento das pedras foi inicialmente fornecida pela força humana e pela tração 

animal (onde os animais estavam no mesmo espaço onde decorria o processo, com todos 

os inconvenientes em higiene que isso representava), depois aprendeu-se a utilizar força da 

água para alimentar o movimento do sistema de moinho de galgas, e finalmente maquinaria 

mecânica (alimentada primeiro a gasóleo e depois a eletricidade).  

Era um processo tosco que oferecia poucas garantias da qualidade do produto daí 

resultante e que não permitia maximizar o rendimento em azeite ou do trabalho despendido. 

Mais modernamente começaram a utilizar-se moinhos de martelos e de discos, com o 

objetivo de uma maior rapidez da operação, melhores rendimentos e condições de higiene, 

menor exposição da massa de azeitona ao ar e poupança de espaço (Gouveia, 2013). 

Embora os moinhos de martelos sejam práticos e económicos, têm um certo número de 

inconvenientes. Podem ocorrer transformações importantes durante a moenda, como por 

exemplo a hidrólise de certos constituintes do azeite, responsáveis pelas caracterísitcas do 

amargo e do picante (Fedeli, 1996). O mesmo autor alerta que é necessário determinar a 

duração exata da moenda, sendo que esta difere para cada tipo de azeitona devido às 

diferentes concentrações dos seus constituintes. 

A batedura tem a finalidade de uniformizar a massa e provocar a coalescência das 

minúsculas gotículas de óleo em gotas maiores (Fedeli, 1996), formando assim o azeite. 

Também aqui os tempos de atuação são decisivos para a qualidade do azeite. A agitação 

tem de ser muito lenta para evitar que se formem emulsões que fariam diminuir o 

rendimento em azeite (Gouveia, 2013). Se durante este processo a pasta for aquecida, 

assiste-se a um maior rendimento das azeitonas em azeite e melhor qualidade, desde que 

as temperaturas não excedam os 28ºC para que não se percam certos compostos naturais 

responsáveis pela qualidade do azeite, e se criem outros que lhe retirem qualidade. 

Seguidamente procede-se à separação do azeite do mosto. Existem três técnicas para o 

fazer que assentam em diferentes princípios.  

 Prensagem; 

 Extração por centrifugação; 

 Filtração seletiva (percolação). 

A prensagem foi primeira técnica a ser utilizada na separação do azeite da massa. É um 

processo mecânico, dispendioso do ponto de vista de mão-de-obra e pode levar à 

contaminação se o ambiente não for mantido imaculadamente limpo (Fedeli, 1996).  
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A extração por centrifugação é uma técnica que surgiu no final dos anos 60, início dos anos 

70, e baseia-se na diferença do peso específico do óleo, da água e do bagaço (Aires, 2007). 

As principais vantagens deste método são a rapidez e a funcionalidade, pois reduz a mão-

de-obra e permite o fluxo contínuo de azeite. Existem duas modalidades para esta técnica 

que são designadas consoante o número de frações resultantes após centrifugação da 

pasta de azeitona: sistema contínuo de três fases, de onde resulta o azeite, o bagaço e 

água-ruça; e o sistema contínuo de duas fases, de onde resulta o azeite e o bagaço. Em 

ambos os casos, depois da separação da fase sólida da fase líquida, o azeite resultante 

ainda vem contaminado com água-ruça, sendo necessário um segunda centrifugação 

(vertical) para separar a água do azeite. O esquema de cada um dos sistemas de extração 

contínua está no Anexo I. A principal diferença entre os dois processos reside no fato de, no 

sistema de três fases, ser necessário juntar água mais ou menos aquecida (20 – 25 ºC) para 

tornar a massa mais fluída (Aires, 2007), o que aumenta a quantidade de efluente utilizado e 

águas ruças resultantes, que depois têm que ser tratadas. Este inconveniente resulta num 

aumento de custos face ao sistema contínuo de duas fases. 

A filtração seletiva assenta num princípio simples mas de aplicação complicada. Baseia-se 

nas diferentes tensões superficiais dos líquidos e utiliza finas lâminas em aço inox às quais 

o azeite adere e assim é separado da pasta, enquanto a água fica retida na pasta. É uma 

técnica que garante higiene superior mas o escoamento efetivo é difícil de conseguir e por 

isso ainda não se encontra muito divulgada. 

Depois de obtido o azeite procede-se ao armazenamento e embalamento. O azeite é 

recolhido em depósitos de pequenas quantidades. O conteúdo de cada depósito é analisado 

para avaliar a acidez e as características organoléticas e detetar possíveis falhas no 

processo de extração. Depois de avaliado, cada depósito é enviado para um depósito maior 

com base na qualidade apresentada. Os depósitos devem ser feitos de material inerte, 

devem estar limpos e não apresentar qualquer cheiro quando expostos à luz e temperatura 

ambiente (Gouveia, 2013). São aconselhados depósitos vedados, feitos em aço inoxidável e 

com fundo cónico o que permite minimizar as oxidações e retirar as borras que se vão 

depositando. Estes depósitos devem aguentar o azeite nas melhores condições possíveis 

até ao seu embalamento, que por vezes não acontece no mesmo local onde é laborado. 

Assim, estas recomendações estendem-se também aos depósitos que irão levar o produto 

para o local de embalamento. 

Desde que é extraído, o azeite inicia processos de degradação. Para minimizar este efeito, o 

embalamento do azeite deve ser feito em embalagens escuras, opacas (geralmente de 

vidro) e que selem bem o interior. Assim minimizam-se as reações de degradação do azeite 
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(oxidação pela ação da luz, do ar e hidrólise dos componentes do azeite) e assegura-se a 

qualidade e longevidade do produto. 

 2.2.2 Tipos comerciais de azeite 

O azeite resultante da laboração da azeitona é classificado em diferentes categorias 

consoante os parâmetros de qualidade que apresenta como mostra na Figura 2. O azeite 

virgem e azeite virgem extra são obtidos apenas por processos mecânicos. O azeite 

lampante é um azeite que não cumpre os critérios de qualidade para venda direta ao 

consumidor. Para ser comercializado em venda direta ao consumidor, o azeite lampante é 

refinado e depois loteado com azeite virgem, obtendo a designação “Azeite – contém azeite 

refinado e azeite virgem” (ver Figura 2).  

Para avaliar a qualidade do azeite recorre-se a dois tipos de análises: análises químicas e 

análise sensorial (ou organolética). 

 

Figura 2 - Diversos tipos de azeite (Fonte: Gouveia, 2013) 

Na análise química é avaliada a acidez (ou grau de acidez), o índice de peróxidos, as 

absorvências no ultravioleta e o teor em ceras. 

A acidez do azeite tem a ver com a quantidade de ácidos gordos livres e é expressa em 

percentagem de ácido oleico. Ao contrário da perceção comum, não está relacionada com o 

sabor, uma vez que os ácidos gordos são praticamente inodoros e insípidos. O sabor, cheiro 

e cor do azeite é dado pelos chamados compostos menores e, como vimos atrás, estes 

variam consoante a variedade de azeitona e o seu estado de maturação. A acidez é 

consequência do mau estado fitossanitário das azeitonas quando são laboradas, erros na 
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laboração, mau armazenamento do azeite e ainda da variedade e estado de maturação da 

azeitona quando é colhida. 

O índice de peróxidos fornece informação sobre o estado de oxidação inicial do azeite e a 

sua deterioração. É expresso em miliequivalentes de oxigénio por quilograma de azeite.  

Absorvências no ultravioleta, na gama dos 232 e 270 nanómetros, é uma análise feita para 

detetar componentes anormais de um azeite, nomeadamente a presença de pequenos 

compostos voláteis que se formam nas reações de oxidação dos peróxidos e hidroperóxidos 

do azeite por exposição ao ar e à luz. Estes compostos são responsáveis pelo cheiro a 

ranço no azeite. 

O teor em ceras é um parâmetro para verificar a genuidade do azeite. Algumas substâncias 

cerosas, como a pruína, aparecem no azeite por não serem removidas nos processos 

mecânicos de extração do azeite. 

A análise sensorial é feita por um grupo de provadores (especialistas) que provam o azeite 

com o objetivo de classificar as qualidades e detetar os defeitos do azeite. É expressa em 

medianas de frutado e defeitos. 

Qualquer lote de azeite para comercialização tem que ser sujeito a análises químicas e 

sensoriais, para avaliar os seus parâmetros de qualidade. Enquanto a análise química avalia 

parâmetros químicos perfeitamente quantificáveis e pode ser feita por qualquer laboratório 

químico certificado, a análise sensorial não. 

Por lei, os laboratórios autorizados para a análise sensorial têm que ser sugeridos pelo 

Estado Português e certificados pelo Comité Olivícola Internacional (COI). Em Portugal 

existem três: o Laboratório de Estudos Técnicos (LET), o laboratório da ASAE e o 

laboratório da Associação de Agricultores do Ribatejo. Fica a cargo destes laboratórios 

reunir um painel de provadores que irão realizar as análises sensoriais de acordo com 

Regulamento (CEE) nº 2568/91 relativo às características dos azeites e dos óleos de 

bagaço de azeitona, bem como aos métodos de análise relacionados. 

O procedimento de avaliação das características organoléticas de avaliação de azeites 

virgens visa em primeiro lugar detetar a presença de defeitos no azeite. Se existirem 

defeitos, os provadores deverão ser capazes de identificarem quais e avaliar a intensidade 

de ocorrência dos mesmos numa escala de 0 (ausência de defeito) a 10. No final calcula-se 

a mediana dos defeitos da amostra que irá permitir classificar o azeite como virgem extra 

(mediana zero, ausência de defeitos), virgem (mediana inferior a 3,5) ou lampante (superior 

a 3,5). No Anexo V encontramos uma lista detalhada desses defeitos. 
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A análise sensorial também permite identificar atributos positivos, como o frutado, o amargo 

e o picante. O painel também deve ser capaz de identificar os mesmos e avaliar a sua 

intensidade, permitindo o produtor utilizar essa informação no rótulo do azeite de acordo 

com o ponto 3.4 do Anexo IV. Em concursos de azeite, a avaliação sensorial exigida aos 

provadores é um pouco mais detalhada, como mostra o Anexo V. 

O tipo de azeite deverá ser escolhido em função da sua utilização culinária e do gosto do 

consumidor, sendo que os tipos de azeite comercializado são os indicados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Os parâmetros de qualidade e o fim a que se destinam (Fonte: Gouveia, 2013) 

Os azeites para consumo direto podem classificar-se em  ”Azeites com Denominação de 

Origem Protegida” (DOP), “Azeites da Agricultura Biológica”, “Azeites de Quinta” e “Azeites 

Elementares ou Monovarietais”. 

Os Azeites DOP são azeites que têm origem numa zona geográfica limitada onde a 

combinação do solo, clima, variedades de oliveira e saber tradicional lhes conferem uma 

tipicidade única. Em Portugal existem seis zonas de produção de azeites DOP (Moura, Trás-

os-Montes, Beira Interior, Norte Alentejo, Alentejo Interior e Ribatejo). Esta designação só se 

destina a azeites virgem extra e virgem (desde que não tenha defeitos organoléticos). 

Os Azeites da Agricultura Biológica são azeites provenientes de olivais em modo de 

agricultura biológica. Para assegurar a sua autenticidade, para além dos habituais 

parâmetros de qualidade também são feitos testes para despistar a presença de pesticidas 

e adubos químicos. 
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Os Azeites de Quinta são azeites em que todas as operações para a sua laboração são 

efetuadas na área da exploração agrícola. Desde o cultivo do olival, a recolha de azeitonas, 

a laboração do azeite e o seu embalamento é feito no próprio local. 

Os Azeites Monovarietais são azeites extraídos de uma só variedade de azeitonas. 

 

2.3. Caracterização Económica da Fileira 

2.3.1 Produção 

2.3.1.1 Produção Mundial 

A produção mundial de azeite tem tido um aumento contínuo devido ao aumento das áreas 

plantadas (particular destaque para países não tradicionalmente produtores, como o Chile e 

Austrália), novos e modernos olivais e melhor tecnologia empregue ao longo de toda a fileira 

(Casa do Azeite, 2012). Os principais países produtores são a Espanha (42%), Itália (16%) e 

Grécia (11%). Portugal surge em oitavo lugar (ver Figura 3) com cerca de 2% da cota 

mundial que corresponde a uma produção total de 76 000 toneladas (COI, 2014). 

 

Figura 3- Principais produtores mundiais de azeite (Fonte: COI, 2014) 

 

2.3.1.2 Produção Nacional 

Na última década a produção nacional de azeite tem aumentado e prevê-se que essa 

tendência continue nos próximos anos, como mostra a Figura 4. A previsão parece estar a 
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confirmar-se. Para a campanha deste ano (2013-2014) estima-se uma produção na ordem 

das 90 000 toneladas, a mais alta dos últimos 50 anos (GPP, 2014). Este valor representa 

um acréscimo de 43% em relação à média dos últimos 5 anos e garante a autossuficiência 

(idem). Muito deste aumento deve-se ao fato da entrada em idade de produção de novos 

olivais plantados recentemente, em particular na região do Alentejo. 

 

 

Figura 4 - Evolução recente e tendência para horizonte 2020 (Casa do Azeite, 2012) 

 

2.3.2 Consumo 

O consumo mundial de azeite está a aumentar, acompanhando o crescente de produção 

que se tem verificado. Ao longo dos últimos 15 anos verificou-se um crescimento médio 

mundial na ordem dos 1,9% (www.casadoazeite.pt, em 10/10/2014). Para isso muito 

contribuiu o consumo em países tradicionalmente não consumidores, como os EUA (idem). 

O país com maior consumo per capita é a Grécia, seguida da Espanha e Itália. Portugal 

surge na quarta posição com uma média de 7,6 kg/ano/habitante.  

http://www.casadoazeite.pt/
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.  

Figura  5 – Dez maiores países em consumo de azeite per capita (Fonte: COI, 2014). 

 

2.3.3 Exportações 

Portugal sempre foi um país exportador de azeite. As exportações do azeite nacional têm 

aumentado desde o ano de 2000 de forma exponencial, com especial destaque para as 

exportações de azeite virgem extra, tendo, em consequência, a balança comercial atingindo, 

pela primeira vez, em 2011, um saldo positivo (50M€) e em 2012 registando um saldo de 

66M€ (GPP, 2014). 

 

Figura  6 - Evolução das exportações de azeite Português 
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Este crescimento é feito à custa de azeites virgens que representam maior qualidade e valor 

acrescentado (Matos & Martins, 2013). O principal destino de exportação do azeite 

português é o continente americano, onde se destaca o mercado brasileiro (49% das 

exportações), mas também o venezuelano, norte-americano e canadiano. Outros países 

importantes são os PALOP, particularmente Angola, onde se tem verificado um elevado 

crescimento nos últimos anos 

2.4. A Prospetiva Tecnológica  

A prospetiva de tecnologias, ou prospetiva tecnológica, constitui um meio para compreender 

a tendência do desenvolvimento tecnológico Baseia-se em métodos quantitativos e 

qualitativos para determinar/encontrar pistas e indicadores de evolução e do 

desenvolvimento de tendências.  

Esta abordagem faz-se através de exercícios de prospetiva em que os stakeholders (o 

termo em português mais próximo: partes interessadas) da indústria transmitem as 

necessidades aos stakeholders das instituições de pesquisa. Estes exercícios caracterizam-

se pelo seu processo participativo, no centro do qual se procuram mobilizar não apenas os 

especialistas em tecnologias sectoriais mas igualmente os diferentes tipos de grupo de 

interesse existentes a nível nacional e regional, tornando-se ainda mais útil quando ligado 

diretamente à análise de implicações políticas (Macieira, 2011). 

A principal motivação para a realização de atividades de Prospetiva Tecnológica deriva da 

perceção generalizada de qua a análise proactiva e centrada na evolução futura de 

desenvolvimentos científicos, tecnológicos e sociais é um fator importante para a inovação, 

crescimento económico e bem-estar social (Carvalho, 2007). 



Estudo Prospetivo das Necessidades Tecnológicas do Olival e Azeite  

 

 

21 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

No nosso estudo propetivo utilizou-se o método de Delphi (Alvarenga et al, 2007) que se 

descreve no presente capítulo. 

3.1 Descrição do método 

É um processo estruturado de comunicação de grupo no qual um conjunto de peritos, de 

forma anónima, opina em diversas rondas sobre assuntos relativamente aos quais existe 

conhecimento incerto e incompleto. Através de processos de resposta e feedback, análises 

estatísticas simples e da atenção particular a respostas “excêntricas”, o objetivo é, com o 

consenso significativo do grupo, tentar chegar a um conjunto de antecipações (subjetivas e 

intuitivas) sobre o futuro (Alvarenga, 2007).  

No método DELPHI o questionário é a base de todo o processo e apresenta um conjunto de 

princípios caraterísticos e distintivos: 

-Utiliza um painel de especialistas, no pressuposto de que “os especialistas, 

especialmente quando estão de acordo, têm maior probabilidade de estarem corretos 

relativamente a questões do seu campo de especialidade do que os não especialistas; 

- Apela à intuição dos participantes e ao seu posicionamento face a questões incertas; 

-É interativo, no sentido em que organiza a partilha das respostas e o feedback entre 

participantes nas sucessivas rondas, fomentando a aprendizagem mútua; 

- Implica a garantia do anonimato das respostas e a não-confrontação face-a-face, 

facilitando a manutenção das respostas excêntricas face ao processo de construção de 

consensos; a mudança de opinião dos participantes entre as rondas também no sentido de 

construir consensos; e elimina as pressões que os participantes poderiam sentir na 

confrontação face-a-face, que apela à “voz do mais forte” e por vezes suscita discussões 

que podem ter pouco a ver com o assunto tratado, e que dificultam frequentemente a 

realização de um verdadeiro debate; 

- Apresenta resultados qualitativos, quantitativos e engloba elementos exploratórios e 

(eventualmente) normativos; 

- Assenta no posicionamento de peritos, face a afirmações em contexto de incerteza e a 

elaboração de previsões subjetivas; 
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- É potenciado pela ideia de que o futuro pode ser “moldado”/”construído”, princípio de base 

da prospetiva, e salienta os processos psicológicos envolvidos na comunicação em 

detrimento dos modelos matemáticos. 

3.2 O processo 

O método Delphi baseia-se num processo sequencial que se inicia com o levantamento do 

estado da arte, a identificação e seleção dos participantes, e a elaboração do questionário. 

Estas etapas iniciais são fulcrais para atingir os objetivos deste trabalho, pois pressupõe o 

levantamento de questões pertinentes, face à realidade da situação nas diversas áreas do 

setor, e selecionar quais os indivíduos mais competentes na matéria em questão. 

Seguidamente inicia-se a interação com os participantes convidando-os a responder à 

primeira ronda do questionário. Terminada esta etapa procede-se à análise dos resultados, 

com especial atenção às respostas excêntricas e aos comentários feitos pelos participantes. 

As respostas são processadas e os resultados são apresentados aos participantes, de modo 

a que estes tenham o feedback de todos os inquiridos e decidam se pretendem manter, ou 

modificar, a sua opinião sobre determinado tema numa ronda seguinte. Por último, as 

respostas finais são analisadas e é elaborado o relatório respetivo. 

Na Figura  7 é apresentado o esquema base do processo do método Delphi.  

 

Figura  7 - Estrutura base do processo Delphi (fonte: Alvarenga et al, 2007) 

A estrutura do método Delphi pode variar em função da natureza do estudo que se está a 

realizar. Poderá apresentar procedimentos diferentes que impliquem a eliminação ou a 

criação de uma ou mais passos (ex.º: criar uma terceira ronda), mas as fases de seleção 

dos participantes, a elaboração do questionário, a primeira ronda, o processamento 
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estatístico das respostas e a divulgação dos resultados apurados, a segunda ronda de 

confirmação ou modificação de opiniões, são sempre comuns a qualquer estudo assente 

neste método. 

O questionário foi realizado via internet e recorreu-se ao software Surveymonkey 

(www.surveymonkey.com), 

 

3.3 Painel de Participantes 

O método Delphi implica a constituição de um grupo de especialistas em determinada área 

que irão responder a uma série de questões de natureza preditiva. Os participantes no 

projeto Delphi são normalmente profissionais que atuam na área do tema de estudo em 

análise e devem ser escolhidos tendo em conta o reconhecimento do seu mérito na área em 

questão.  

Isto é bastante importante pois a qualidade e quantidade das respostas estão dependentes 

da experiência e dos conhecimentos dos participantes. Além disso, procurou-se encontrar 

um grupo diversificado de participantes, formado por especialistas envolvidos nas diferentes 

áreas temáticas abordadas no inquérito, de forma a ser o mais abrangente possível e incluir 

personalidades da comunidade científica e operadores económicos (ver Figura  8).  

. 

 Produção Transformação 
/ Produto 

Geral / 
Institucional 

Total 

Comunidade 
Científica 

10 3 2 15 

Operadores 
Económicos 

6 4 4 14 

Figura  8 - Constituição do painel de participantes 

 

Neste estudo, os 29 especialistas inquiridos foram selecionados pelo autor (Francisco 

Romão), Mariana Matos (secretário-geral da Casa do Azeite) e Pedro Reis (investigador do 

INIAV). 

http://www.surveymonkey.com/
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A fim de se reduzir a influência de alguns participantes sobre outros, é importante a garantia 

de anonimato e que não comuniquem entre si durante o processo de resposta aos 

questionários. 

 

3.4 Questionário 

O questionário do método Delphi é composto por questões de natureza prospetiva, por 

exemplo visando detetar fatores a serem valorizados no futuro, probabilidades e tempos de 

ocorrência, prioridades em termos de recursos e dificuldades, e oportunidades. (Carvalho, 

2007). 

O questionário é a peça central na elaboração de um estudo prospetivo assente no método 

Delphi. É definido um conjunto de afirmações e são colocadas várias questões a cada uma 

das afirmações (estas questões variam, entre outros fatores, em função do objetivo, foco, 

objeto de análise e entidade que promove o projeto) (Alvarenga et al, 2007).  

A data ou período, mais provável, em que determinado evento ou afirmação deverá ocorrerá 

é uma questão clássica num estudo prospetivo como o método Delphi. Além desta, 

normalmente são definidas outras questões relativas aos temas/afirmações do questionário. 

A qualidade da informação recolhida e os resultados a obter dependem muito da forma 

como aquelas questões são colocadas e do tipo de inter-relações possíveis entre as 

mesmas.  

 

Figura 9 – Esquema do questionário 

 

Na construção do inquérito foi consultada a opinião de nove especialistas da fileira do olival, 

azeite e azeitona de mesa. As afirmações do Delphi foram elaboradas tendo por base os 
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resultados desta consulta e o trabalho de pesquisa, realizado pelo autor, para conhecimento 

e levantamento do state of the art do setor. 

Esse trabalho de pesquisa envolveu uma revisão bibliográfica sobre diversas matérias de 

olivicultura, bem como entrevistas a várias pessoas ligadas a diferentes áreas do setor 

(membros da comunidade técnico-científica e agentes económicos) e deslocações a alguns 

locais de interesse para melhor conhecimento da realidade, nomeadamente Escola Superior 

de Agricultura e Confederação dos Agricultores de Portugal em Santarém, Estação 

Agronómica de Elvas, lagar da Cooperativa Agrícola da Vidigueira, UCASUL no Alvito, VI 

Simpósio Nacional da Olivicultura em Mirandela e Sociedade Agrícola Mestre D’Avis em 

Avis.  

O inquérito abordava um total de 50 temas, agrupados em quatro áreas da fileira olivícola, 

mais uma área de questões gerais, num total de cinco blocos: 

 Bloco I – Variedades  9 Temas 

 Bloco II - Olivicultura  21 Temas 

 Bloco III – Transformação (lagares)  11 Temas 

 Bloco IV – Embalagem, Rotulagem e Novos Produtos  5 Temas 

 Bloco V – Divulgação e Comercialização  4 Temas 

   

A cada tema correspondia uma afirmação (ver Figura 9), que não era considerada nem falsa 

nem verdadeira mas que era pertinente para o sector, à qual o participante era solicitado a 

avaliar o Grau de Conhecimento existente sobre essa afirmação, o Período mais provável 

que venha a acontecer o desenvolvimento do tema, e qual a sua Importância para o Setor.  

Estas afirmações devem focar sempre assuntos relativamente aos quais o conhecimento é 

incerto e a informação é incompleta pois, caso contrário, há métodos mais eficientes na 

tomada de decisão. As afirmações devem ser o mais específico possível, curtas, claras e 

concisas, diminuindo ao máximo a ambiguidade e a possibilidade de diferentes 

interpretações. 
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3.5 Interações/rondas 

A consulta dos peritos, através de um questionário, foi feita em duas rondas, sendo que na 

segunda os resultados da ronda anterior são disponibilizados. O questionário apresentado 

em cada ronda é igual e só são solicitados a responder à segunda ronda os participantes 

que responderam à primeira. É importante reduzir o tempo entre uma ronda e a seguinte, 

para manter a dinâmica do estudo. 

É precisamente o fato de, na segunda ronda, os peritos responderam com o conhecimento 

das opiniões veiculadas pelos seus colegas na primeira ronda que diferencia o Delphi de um 

inquérito normal de opinião. Na base da opção pelo Delphi está, neste contexto, a perceção 

de que os participantes podem aprender a partir das respostas uns dos outros, evitando-se 

ao mesmo tempo a influência decisiva de quem fala mais alto em reuniões, de quem goza 

de maior prestígio ou possui um nível hierárquico mais elevado. (Alvarenga et al, 2007) 

O processo para com a aproximação das respostas em torno de um consenso, mesmo 

havendo respostas excêntricas ou divergentes. Nestes casos os participantes poderão 

explicar os seus pontos de vista, permitindo que, eventualmente, informação de grande 

relevância passe para os outros participantes. 

 

3.6 Apuramento de resultados  

De forma a avaliar e identificar os temas considerados prioritários para a fileira olivícola foi 

aplicado um sistema de pontuação das respostas a cada afirmação. A partir dos resultados 

das respostas calcula-se a pontuação final de cada tema através da soma das pontuações 

obtidas no “Grau de conhecimento ou de desenvolvimento da tecnologia” (GC) e na 

“Importância da afirmação para o sector” (IS). 

Pontuação = “Grau de conhecimento ou de desenvolvimento da Tecnologia” + 

“Importância da afirmação para o Sector” 

As pontuações do GC e IS são obtidas através da soma ponderada das respostas obtidas 

para cada nível ou opção de resposta, onde os níveis mais baixos têm menor peso na 

pontuação e os mais altos maior peso. Ou seja, a ponderação foi feita através da atribuição 

de um peso a cada uma das opções, em função do grau ou nível (p.e., “muito baixo” = 1, … 

“crucial” = 4) 
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Assim, a determinação da pontuação do “Grau de Conhecimento” ou de “Desenvolvimento 

da Tecnologia” é feita através da equação: 

GC = (a x 1) + (b x 2) + (c x 3) + (d x 4) + (e x 0)  

em que: 

GC – Grau de conhecimento ou de desenvolvimento da tecnologia 

a - nº de respostas para o nível “muito baixo” 

b - nº de respostas para o nível “baixo” 

c - nº de respostas para o nível “elevado” 

d - nº de respostas para o nível “muito elevado” 

e - nº de respostas “não sabe/não responde” 

 

O objetivo de atribuir peso zero à opção “não sabe/não responde” foi permitir a “não 

resposta” consciente dos participantes acerca de um qualquer tema, caso estes não se 

sentissem suficientemente competentes ou informados para responder ao mesmo.  

Para atenuar o efeito da “não resposta”, à qual era atribuída pontuação zero, no cálculo da 

pontuação, o valor do GC foi ajustado ao número de participantes que efetivamente 

responderam. Assim, o GCfinal de cada tema é obtido pela fórmula: 

               
 

   
 

onde: 

   – soma ponderada da pontuação obtida para cada nível de resposta do grau de 

conhecimento; 

   – número de inquiridos; 

  – número de inquiridos que responderam “Não sabe/Não responde”. 

 



Estudo Prospetivo das Necessidades Tecnológicas do Olival e Azeite  

 

 

28 

 

Foi também preocupação na elaboração do questionário evitar opções de resposta que 

correspondessem a valores intermédios, pelo que o número de opções é par. Pretendia-se 

forçar os participantes a assumir uma posição mais discriminante. 

Para atribuição da pontuação da “Importância da afirmação para o sector” procedeu-se da 

mesma maneira, de acordo com a equação: 

IS = (f x 1) + (g x 2) + (h x 3) + (i x 4) + (j x 0) 

em que: 

IS – Importância da afirmação para o sector 

f - nº de respostas para o nível “baixo” 

f - nº de respostas para o nível “médio” 

h - nº de respostas para o nível “alto” 

i - nº de respostas para o nível “crucial” 

j - nº de respostas “não sabe/não responde” 

 

Para atenuar o efeito da “não resposta” no cálculo da pontuação da IS, procedeu-se de 

forma idêntica ao cálculo do         : 

               
 

   
 

onde: 

   - soma ponderada da pontuação obtida para cada nível de resposta da importância para 

o setor; 

  – número de inquiridos; 

  – número de inquiridos que responderam “Não sabe/Não responde”. 

 

O cálculo da pontuação final de cada tema efetua-se somando o           com a          . A 

pontuação de cada afirmação permitiu ordenar os cinquenta temas por ordem decrescente 

de prioridade para o setor. 
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Embora não entre no cálculo da pontuação final, foi também solicitado aos participantes em 

cada afirmação que atribuíssem o período de tempo estimado para que o tema viesse a 

ocorrer. Sendo um trabalho prospetivo é importante enquadrar, cada um dos temas do 

estudo, num período ou espaço temporal para a sua realização, permitindo assim que os 

especialistas opinem sobre o futuro. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste capítulo apresentamos os resultados do inquérito efetuado a um painel de 

especialistas, de acordo com o método Delphi e abrangendo a comunidade científica e o 

setor produtivo. Os respondentes foram especialistas de todas as áreas do sector, pelo que 

não haverá nenhum tema sobre o qual não exista pelo menos uma opinião mais 

fundamentada. Claro que há temas que são comuns às áreas de interesse dos vários 

especialistas, podendo assim cada um opinar sobre mais do que uma temática.  

Tentámos procurar na bibliografia, na opinião dos inquiridos e especialistas, bem como nas 

visitas e entrevistas a agentes do sector (explorações olivícolas e lagares), as razões que 

levaram às pontuações obtidas. Fizemos primeiro uma análise global dos resultados, à qual 

se seguiu uma análise mais detalhada da pontuação obtida em cada questão, destacando o 

grau de conhecimento reconhecido pelos participantes sobre o tema, a importância que lhe 

é atribuída e o período considerado mais provável que o tema tratado venha a acontecer. 

4.1 As dez prioridades para o sector olivícola 

Obtido o apuramento da pontuação dos temas do inquérito, selecionaram-se os dez mais 

pontuados e que se consideram as dez prioridades para o sector. Estes são organizados por 

ordem decrescente de importância, tal como se apresenta no Quadro 2.  

Além da pontuação apresenta-se o período de tempo que os especialistas consideraram 

que o tema deverá concretizar-se. De notar o curto período de tempo para a realização da 

afirmação atribuído pelos participantes a grande parte dos temas prioritários. Por exemplo, 

nos temas referentes às variedades e recursos genéticos foi atribuída muita importância a 

que estes acontecessem já no período mais próximo, sabendo que a natureza dos trabalhos 

efetuados nesta temática não possibilita a sua concretização num espaço de tempo curto. 

Os principais temas considerados prioritários para o sector não estão relacionados com o 

desenvolvimento tecnológico. São temas que abordam outras áreas, onde a tecnologia 

empregue ou a necessidade tecnológica inerente ao tema não é o centro da questão. 

 

Afirmações Pontuação 
Até 5 
anos 

6 a 15 
anos 

Mais de 
15 anos 

Não 
Sabe 

nº 
pergunta 

1 

Caracterização 
sensorial de azeites 

monovarietais de 
variedades nacionais. 

215 72.41% 10.34% 0.00% 17.24% 41 
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Afirmações Pontuação 
Até 5 
anos 

6 a 15 
anos 

Mais de 
15 anos 

Não 
Sabe 

nº 
pergunta 

2 

Sensibilização pública 
para os benefícios do 
consumo de azeite e 
promoção do uso dos 

diferentes tipos de 
azeite (face ao uso de 
outros óleos vegetais). 

185 89.66% 0.00% 0.00% 10.34% 49 

3 

Implementação das 
práticas culturais mais 
adequadas ao sistema 

olival - poda, 
fertilização, rega, 

manutenção do solo. 

184 72.41% 17.24% 0.00% 10.34% 13 

4 

Criação e conservação 
de uma coleção 

nacional de referência 
de variedades de 

oliveira, assegurando a 
preservação de 

recursos genéticos 
nacionais 

184 68.97% 20.69% 3.45% 6.90% 2 

5 

Transferência de 
tecnologia e 

conhecimento entre as 
entidades do sistema 

científico e tecnológico 
e os agentes 

económicos do sector. 

183 79.31% 13.79% 0.00% 6.90% 50 

6 

Caracterização, 
avaliação e 

conservação da 
diversidade 

intervarietal e 
intravarietal das 

variedades regionais 
mais representativas 

da olivicultura em 
Portugal. 

175 75.86% 20.69% 0.00% 3.45% 1 

7 

Estudos de mercado 
dos principais destinos 

de exportação do 
azeite português. 

173 82.76% 3.45% 0.00% 13.79% 48 

8 

Desenvolvimento de 
novos sistemas de 

colheita mecânica para 
o olival. 

171 82.76% 10.34% 0.00% 6.90% 17 
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Afirmações Pontuação 
Até 5 
anos 

6 a 15 
anos 

Mais de 
15 anos 

Não 
Sabe 

nº 
pergunta 

9 

Criação de uma 
plataforma nacional de 

promoção do azeite 
português (do género 
Wines of Portugal). 

170 86.21% 3% 0.00% 10.34% 47 

10 

Utilização da luta 
atraticida e de 

tratamentos inseticidas 
localizados no caso 

particular da mosca-da-
azeitona. 

167 75.86% 10.34% 0% 13.79% 25 

 

Quadro 2 – Os dez temas prioritários para o sector olivícola 

 

Nos temas prioritários, isto é os dez temas mais pontuados, destacaram-se os que abordam 

questões relacionadas com o mercado e comercialização do azeite, informação do produto 

ao consumidor (primeiro, segundo, sétimo e nono lugares), as questões de transferência de 

tecnologia e conhecimento entre a comunidade técnico-científica e os produtores (terceiro, 

quinto e décimo lugares) e caracterização e preservação do património genético da oliveira 

portuguesa (quarto e sexto lugares). 

O resultado do inquérito indica que nos dez temas considerados prioritários, só um se refere 

diretamente a necessidades de desenvolvimento tecnológico e surge apenas no oitavo 

lugar. É um tema do bloco II, que tem grande impacto económico na rentabilidade dos 

olivais. Ficam abaixo do limiar temas sobre as mais diversas operações culturais em 

olivicultura. Este resultado pode estar associado ao facto de que o desenvolvimento de 

técnicas e tecnologias sobre os temas de olivicultura já responde, de forma mais ou menos 

satisfatória, às necessidades e prioridades do sector. 

Alguns temas que surgem no ranking estão relacionados entre si, como é o caso que dos 

temas que abordam a implementação de boas práticas e a transferência de tecnologia, e 

também nos casos do temas da criação de uma coleção de variedades nacional e da 

caracterização das variedades. 

De seguida é feita uma análise mais detalhada, a cada um dos dez temas melhor 

pontuados. 

4.2 Análise dos 10 temas melhor pontuados 

1. Caracterização de azeites monovarietais de variedades nacionais 
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Os azeites monovarietais são azeites provenientes de uma só variedade de azeitona, Além 

de cada variedade apresentar as suas características agronómicas, os azeites delas 

extraídos também apresentam características químicas e organoléticas (ou sensoriais) 

únicas. As principais características sensoriais dos azeites obtidos das variedades 

portugueses mais comuns já foram descritas por várias vezes, e podem ser consultadas em 

diversos livros, artigos e sítios de internet (http://www.azeitedoalentejo.pt/azeite-do-

alentejo.html, http://www.afg.com.pt/alimentar/pages/display/olive/language:PT#blue-bar). As 

descrições das características aromáticas e gustativas referem-se a valores médios 

normalmente presentes em cada variedade e para uma dada região, pois nem todos os 

anos os compostos químicos presentes no azeite se encontram exatamente nas mesmas 

quantidades, nem a mesma variedade reproduz o mesmo azeite em diferentes condições 

edafoclimáticas. 

Apesar de ser o tema que obteve maior pontuação há que referir que muitos participantes 

optaram pela resposta “Não sabe/ Não responde” no tópico “Grau de Conhecimento” pois 

não se sentiram capazes de avaliar o estado de arte sobre esta matéria. Os participantes 

que responderam sobre o nível de conhecimento desta afirmação deram um valor elevado, 

no entanto é de referir que 45% dos inquiridos não respondeu. De facto, este tema obteve o 

valor mais elevado de reconhecimento do desenvolvimento da matéria entre todos os temas 

presentes a inquérito. 

2. Sensibilização pública para os benefícios do consumo de azeite e promoção do uso 

dos diferentes tipos de azeite (face ao uso de outros óleos vegetais). 

Esta afirmação foi a segunda mais pontuada porque não só se considera que hoje em dia já 

existem muitos estudos sobre os efeitos benéficos do azeite (elevado grau de 

conhecimento) como também lhe foi atribuída uma elevada importância. Esta tão elevada 

importância estará associada à vontade do sector em conquistar mais consumidores e 

consequentemente aumentar as suas vendas.  

O azeite é o óleo comestível mais antigo e continua a ser um dos mais importantes 

constituintes da dieta mediterrânica (Fedeli, 1996). Durante anos a sua importância foi 

ignorada nos países não mediterrâneos (Stanton, 1996) onde enfrenta forte concorrência de 

outros produtos. A partir de meados do século XX, impulsionadas por uma vontade 

económica crescente de massificação de produções, deram-se um conjunto de evoluções 

tecnológicas que permitiram o aparecimento de verdadeiras agroindústrias. Muitas dessas 

agroindústrias eram relacionadas com a produção de óleos vegetais, nomeadamente óleo 

http://www.azeitedoalentejo.pt/azeite-do-alentejo.html
http://www.azeitedoalentejo.pt/azeite-do-alentejo.html
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de soja, colza e girassol, mas também com produção de gorduras animais provenientes da 

atividade pecuária intensiva.  

O mercado encontrava-se saturado de gorduras que faziam campanha para o seu consumo 

e muitas das vezes denegrindo a imagem do azeite. Nos próprios países pertencentes à 

região mediterrânica onde, por razões históricas e culturais, o azeite encontra-se bem 

enraizado nos hábitos de consumo das populações, é muitas vezes preterido em relação a 

outras gorduras. 

Na mesma altura verificou-se que as populações em que a principal fonte de gordura era o 

azeite apresentavam baixos níveis de colesterol e de doenças cardíacas. Baseando a 

investigação na medição do colesterol e relacionando-o com as gorduras consumidas na 

dieta dos indivíduos, os investigadores concluíram que as gorduras monoinsaturadas eram 

desejáveis, as gorduras saturadas eram prejudiciais e as gorduras polinsaturadas eram 

desejáveis em pequenas quantidades (Stanton, 1996). 

Com o avanço no conhecimento acerca do consumo de algumas gorduras, nas décadas de 

70 e 80 a maioria das populações da América do Norte, Austrália e também da Europa do 

Norte abandonaram o consumo das gorduras saturadas e voltaram-se para a nova grande 

oferta de gorduras, essencialmente constituídas por óleos vegetais polinsaturados e 

margarinas. Os próprios países produtores e maioritariamente consumidores de azeite, onde 

se inclui Portugal, seguiram a mesma tendência em detrimento do consumo de azeite, como 

mostra a Figura  10. 

 

Figura  10 - Evolução do consumo de azeite em Portugal (Fonte: Casa do Azeite) 
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À medida que a investigação avançou foram introduzidas novas técnicas de análise que 

permitiram revelar mais pormenores sobre a constituição química das gorduras e dos seus 

efeitos sobre o organismo. A descoberta que o colesterol podia ser transportado por duas 

partículas, as lipoproteínas de alta densidade (formando o colesterol HDL, com papel 

protector na protecção contra o colesterol) e as lipoproteínas de baixa densidade 

(responsáveis pelo colesterol LDL, produzido por gorduras saturadas, e que aumenta o risco 

de entupimento das artérias e diminui o HDL), foi um passo importante. Conclui-se que as 

gorduras polinsaturadas eram desejáveis mas em pequenas quantidades (aumentam o 

HDL), gorduras saturadas eram de todo desaconselháveis, as gorduras monoinsaturadas 

foram consideradas de grande valor (reduzem o LDL) (Stanton, 1996). 

A partir da década de 90 a investigação revelou que as partículas oxidadas do colesterol 

LDL eram bastante nocivas. Os ácidos gordos polinsaturados parecem ser mais 

susceptíveis à oxidação que as gorduras monoinsaturadas. Conclui-se que as gorduras 

polinsaturadas devem ser substituídas por gorduras monoinsaturadas (menos susceptíveis à 

oxidação), gorduras saturadas continuam a ser indesejáveis e as monoinsaturadas tornam-

se de grande importância.  

Esta descoberta científica e divulgação pública tem vindo a desempenhar um papel muito 

importante na promoção do consumo do azeite. Hoje em dia, com a evolução das técnicas 

analíticas para a caracterização dos compostos do azeite, sabe-se que o azeite é 

essencialmente constituído por ácido oleico (cerca de 76% do azeite conforme se mostra no 

Quadro 3), que é um ácido gordo monoinsaturado, e vários componentes benéficos para a 

saúde e bem-estar (nomeadamente contra o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, 

alguns tipos de cancro e envelhecimento), onde se destacam os antioxidantes e vitaminas 

lipossolúveis (vitaminas A e E), e componentes aromáticos responsáveis pelo cheiro e sabor 

agradáveis. 

Gordura ou 

óleo 

Saturados   

(%) 

Monoinsaturados 

(%) 

Biinsaturados 

(%) 

Triinsaturados 

(%) 

Banha 41 49 10  

Manteiga 67 25 2 1 

Azeite 15 76 9  

Óleo de colza 7 62 18 8 

Óleo de soja 16 28 46 5 

Óleo de 

girassol 

10 17 68  

Quadro 3 – Percentagem de ácidos gordos nas gorduras comestíveis (Fonte: GPP) 
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O reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde dos benefícios do consumo de 

azeite mudou a perceção do consumidor e impulsionou o aumento do seu consumo, como 

se verificou em Portugal a partir do início da década de 90 do século passado (Figura  11). 

 

Figura  11 – Evolução do consumo de azeite em Portugal (Fonte: INE) 
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próximos 5 anos (89,66%). Esta possibilidade está associada ao dinamismo e vontade do 

sector em aumentar mercado e conquistar novos consumidores. 

3. Implementação das práticas culturais mais adequadas ao sistema olival - poda, 

fertilização, rega, manutenção do solo. 

É uma afirmação que engloba diferentes áreas de intervenção no olival. Na implementação 

de práticas culturais é necessário que os olivicultores tomem previamente conhecimento das 
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concreta e, por outro lado, as dificuldades de implementação também são variáveis, como 
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O sucesso de uma prática cultural num determinado caso não garante o seu sucesso noutra 

situação devido à existência de várias variáveis em jogo. A cadeia de difusão do 

conhecimento, desde a sua criação até ao pôr em prática, passa por vários intervenientes 

com papéis ou interesses diferentes na fileira olivícola. É preciso que haja um interesse 

comum e o alinhamento dos stakeholders sobre um determinado problema identificado 

pelos agentes do sector para promover o conhecimento acerca do mesmo. Por sua vez, a 

investigação deverá desenrolar-se em parceria com os privados, divulgando os resultados 

através de revistas, congressos e associações de agricultores. Uma vez dada a conhecer a 

resposta da investigação acerca de determinado caso há que transferir esse conhecimento 

para os interessados (o último elo na cadeia de difusão). O sucesso da implementação de 

uma tecnologia ou prática cultural passa depois pela sua difusão em escala, onde a 

quantidade e qualidade do aconselhamento técnico disponível (técnicos das associações e 

cooperativas, ministério da agricultura, acesso e divulgação de revistas e outras publicações 

da especialidade) e a própria capacidade de absorção dos agricultores serão determinantes. 

Por vezes, não existe falta de opções tecnológicas ou de conhecimento, porque existe um 

bom nível de saber sobre as práticas culturais mais adequadas. O problema estará na 

capacidade do olivicultor em identificar e implementá-las devido ao seu grau de habilitações 

e de formação. Segundo o INE (RGA, 2009), o produtor agrícola português é um homem de 

63 anos, só completou o primeiro ciclo de ensino básico, tem formação agrícola 

exclusivamente prática e trabalha nas atividades agrícolas cerca de 22 horas por semana. O 

acesso aos recursos tecnológicos mais adequados (como a maquinaria, sistemas de rega, 

fitofármacos, fertilizantes,...) nem sempre é viável, mesmo que esteja disponível. O papel 

das associações e cooperativas de agricultores na difusão do conhecimento junto dos 

agricultores torna-se essencial na medida em que fazem a ponte entre o conhecimento 

existente sobre determinada tecnologia ou prática cultural e a sua implementação. Para 

além do aconselhamento técnico e prestação de serviços especializados exercem ainda 

muito trabalho de formação profissional, ajudando a desenvolver as competências 

necessárias para a implementação de uma dada tecnologia ou conhecimento.  

  

4. Criação e conservação de uma coleção nacional de referência de variedades de 

oliveira, assegurando a preservação de recursos genéticos  

Criar uma coleção de variedades é diferente de caracterizar as variedades. Este tema está 

relacionando com o tema pontuado na sexta posição. Estas duas questões são 
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complementares. Em termos de importância para o sector, foi atribuída uma maior 

importância à conservação do que à caracterização, colocando este tema à frente do outro.  

Isto traduz uma preocupação real em não perder as nossas variedades regionais e a 

variabilidade genética. A prioridade dada à conservação prende-se com a tendência da 

olivicultura num mundo moderno, que caminha para a perda de muitas variedades regionais. 

Ou porque são pouco produtivas, ou porque o mercado quer outros azeites e azeitonas.  

Tradicionalmente, o olivicultor obtinha as plantas que necessitava a partir da madeira da 

poda. Eram selecionados os melhores fenótipos, e usava-se o mesmo material vegetal 

como garantia de continuidade e de melhoramento varietal. Atualmente recorre-se a 

viveiros, onde as modernas técnicas de propagação da oliveira possibilitaram a 

disponibilidade de uma enorme diversidade de plantas novas. Segundo Rallo (Rallo, 2007), 

a expansão dos viveiros rompeu definitivamente com o confinamento varietal, e hoje em dia, 

apenas se multiplicam as variedades que melhor respondem às exigências do mercado e da 

produção.  

Em Portugal, com a revolução a favor das plantações regadas intensivas e superintensivas 

que se assistiu ao longo da última década, especialmente no Alentejo, o interesse no 

melhoramento das cultivares autóctones foi marginalizado (Böhm, 2013). Nestes sistemas 

produtivos, são escolhidas as variedades cujo potencial agronómico atinge os requisitos 

económicos da atividade olivícola, nomeadamente as cultivares que mais bem adaptadas 

estão a estes sistemas onde se destacam a Arbequina, Konroneiki, Picual e Hojiblanca 

(Böhm, 2013). Aquelas que ainda não foram estudadas, desenvolvidas e divulgadas correm 

um sério risco de desaparecimento no contexto atual da olivicultura. 

Na formulação da questão não se discriminou se o tema se referia à conservação 

intervarietal ou à conservação intravarietal. À semelhança de outras coleções de referência 

de plantas, como também à semelhança da própria coleção nacional do INIAV, em Elvas, o 

tema refere-se a ambos os casos. 

A preservação de vários clones de uma variedade permite garantir uma maior pool de genes 

de cada variedade. Através de um trabalho de melhoramento, essa garantia poderá 

assegurar a viabilidade de uma determinada variedade face a possíveis alterações nas 

condições bióticas e abióticas do meio envolvente. 

A preservação de várias variedades permite salvaguardar importantes recursos genéticos 

que um dia podem ser fundamentais para dar as respostas do sector às exigências do 

mercado às alterações climáticas.  
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A diversidade intervarietal em oliveira é preservada in situ em coleções vivas de referência, 

com vários exemplares de cada variedade, e do seu estudo resulta um conhecimento 

valioso (Cordeiro et al, 2013). É uma mais-valia reconhecida por todos que garante maior 

competitividade ao sector no futuro, e que é demonstrada pelo elevado número de respostas 

cruciais dadas na importância atribuída ao tema (cerca de 72% de respostas pontuadas no 

nível “Crucial” na importância atribuída ao tema). 

As variedades escolhidas para a coleção de referência têm que estar em catálogo, isto é, 

têm que estar perfeitamente identificadas e caracterizadas antes de serem selecionadas. E 

este é um tema que reporta à posição 6 do ranking final de prioritários, que mais à frente 

iremos abordar. 

  

5. Transferência de tecnologia e conhecimento entre as entidades do sistema científico 

e tecnológico e os agentes económicos do sector. 

A investigação científica e o desenvolvimento tecnológico têm sido o principal fator de 

crescimento económico. A transferência de tecnologia e do conhecimento para os agentes 

do sector olivícola ocorre, mas muitos dos inquiridos reconhecem dificuldades na cadeia de 

difusão. Acrescentam ainda que a inovação não é linear porque é um sistema complexo, 

podem surgir problemas no desenvolvimento da tecnologia e revelar pistas para a 

investigação. Segundo um dos inquiridos, os agentes económicos podem e devem trazer 

para o sistema científico os principais problemas e o sistema científico deve dar as 

respostas e compartilhar os resultados com os interessados. 

Os investigadores alertam para o desfasamento entre a publicação dos resultados da 

investigação e a aplicação de abordagens inovadoras às práticas agrícolas, realçando o 

tempo que estas demoram a chegar ao terreno. No sentido inverso realça-se a falta de 

feedback entre as necessidades práticas da agricultura e a comunidade científica. Como 

consequência há conhecimento e tecnologias que não são aplicadas e alguns problemas do 

sector não têm a atenção que deviam ter por parte da comunidade científica. “É necessário 

alinhar os stakeholders” como refere outro participante. 

No novo programa europeu de financiamento para a investigação e inovação, o Horizonte 

2020, é proposta uma mudança de paradigma no financiamento das atividades de I&D e 

inovação (I+D+i). O objetivo é reforçar o estabelecimento de parcerias bem-sucedidas entre 

a investigação e a prática agrícola, juntando as partes interessadas (agricultores, empresas, 

indústria e organizações não governamentais) de modo a eliminar o fosso entre a prática 
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agrícola e a comunidade científica. O papel dos agricultores na cadeia de inovação tem que 

ser fortalecido e serão parte integrante dos grupos operacionais que irão conduzir o 

processo de criação de conhecimento durante as suas várias etapas, desde o levantamento 

de uma problemática, a investigação propriamente dita, passando pelo desenvolvimento de 

técnicas e tecnologias e depois na sua difusão e integração dos mesmos na cadeia de 

produção.  

Estes grupos operacionais serão organizados por temas de interesse e farão parte de Rede 

de Desenvolvimento Rural, que dinamizará atividades ao nível da União, nacional, regional e 

local nos quais os grupos levarão a cabo projetos destinados a desenvolver práticas, 

processos, produtos, serviços e tecnologias inovadores. Os projetos devem ser 

comunicados à rede, sucessos e insucessos, sendo o papel desta melhorar a cooperação e 

partilha de conhecimentos e incorporar na agenda de investigação as necessidades do 

sector. 

Existem alguns exemplos, nomeadamente no sector hortícola que deu um passo importante 

para a transferência de conhecimento com a criação da rede HortiNET. Trata-se de uma 

rede de tratamento e difusão da informação técnica e científica para a fileira hortofrutícola 

nacional, sob a responsabilidade da Federação Nacional das Organizações de Produtores 

(FNOP) (Carvalho, 2013). 

 

6. Caracterização, avaliação e conservação da diversidade intervarietal e intravarietal 

das variedades regionais mais representativas da olivicultura em Portugal. 

Relaciona-se com o tema que aparece na quarta posição e surge como o encadeamento 

lógico a esse tema, pois nota-se uma prioridade mais acentuada na vontade de conservar 

os recursos genéticos e aí sim, fazer o trabalho de caracterização e divulgação das 

variedades conservadas. Curiosamente, os inquiridos atribuíram um período de tempo mais 

alargado a esta questão do que à questão da criação da coleção nacional de referência. 

Este tema, na sequência lógica dos trabalhos de investigação a serem desenvolvidos, é o 

primeiro passo para a criação de uma coleção de variedades nacionais pois o processo de 

caracterização e avaliação é o que permite registar as variedades em catálogo.  

O surgimento deste tema numa posição do ranking posterior ao tema da criação da coleção 

pode ser interpretado que o painel de inquiridos assume que já existem suficientes olivais e 

coleções, públicas e/ou privadas, e que os trabalhos sobre estes temas podem avançar à 

medida que surja o interesse sobre determinada oliveira. Outra interpretação é que a 
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preocupação com a originalidade regional das cultivares autóctones, pela sua reduzida 

dimensão, não tem justificado o desenvolvimento de morosos e dispendiosos programas de 

seleção clonal (Böhm, 2013).  

O processo de caracterização e avaliação só pode avançar depois de se iniciar um 

programa de seleção. Nos procedimentos de seleção e difusão do material varietal desde os 

primórdios da olivicultura, foram utilizados critérios genéricos fazendo referências a 

características morfológicas específicas (fruto, árvore, folha, etc.) o que levou à repetição do 

mesmo nome em cultivares diferentes (homonímias) e à atribuição de diferentes nomes na 

mesma cultivar (sinonímias), criando uma grande confusão nas denominações varietais 

(Cordeiro, A., et al, 2013). 

É neste âmbito que surge o projeto RESGEN 92-CT-01 (“Conservation, Caractérisation, 

Coleecte et Utilisation des Resources Génétiques de l’Olivier”) financiado pelo COI e UE, 

que integra vários investigadores de todos os países olivícolas mediterrânicos e que assenta 

num esquema para a caracterização baseado numa lista de características descritivas 

primárias (características morfológicas) e secundárias (agronómica, pomológica e 

fenológica). Este modelo apresenta algumas limitações numa espécie como a oliveira, que 

apresenta grandes flutuações na expressão de características morfológicas (de ano para 

ano – safra e contra-safra – e também de região para região). 

A importância dada aos temas da preservação dos recursos genéticos volta a mostrar-se na 

classificação obtida por este tema. Existe ainda um alerta dos investigadores envolvidos 

nesta área para a necessidade de haver uma garantia institucional que permita a renovação 

dos recursos financeiros e humanos ao longo de um período razoável para a execução 

destes trabalhos. 

 

7. Estudos de mercado dos principais destinos de exportação do azeite português. 

Já existem vários estudos acerca dos principais mercados de exportação do azeite 

português, onde são analisados a evolução dos volumes das exportações e o 

comportamento dos consumidores. O problema é que essa informação encontra-se muitas 

vezes dispersa e de difícil consulta. Muitos estudos são realizados por grandes empresas 

exportadoras de azeite que usam os resultados internamente, ou estudos realizados por 

instituições académicas ou de ensino que nem sempre são divulgados nos canais certos. É 

preciso melhorar a promoção e divulgação do que tem sido feito sobre esta temática. Uma 

possibilidade é divulgar os estudos de mercado de maior relevo numa plataforma de 



Estudo Prospetivo das Necessidades Tecnológicas do Olival e Azeite  

 

 

42 

 

promoção do azeite português. Seria mais fácil aceder a essa informação se esta fosse 

reunida e divulgada numa plataforma única criada para o sector, pelos intervenientes do 

sector (os principais interessados). No entanto, já existe informação disponível para consulta 

fácil na Internet, onde destacamos alguns sites como o site do COI 

(http://www.internationaloliveoil.org), da AICEP (http://www.portugalglobal.pt) e do GPP 

(http://www.gpp.pt/GlobalAgriMar/). 

 

8. Desenvolvimento de novos sistemas de colheita mecânica para o olival. 

Em oitavo lugar volta a aparecer um tema do bloco de olivicultura. É um tema que aborda a 

questão da colheita mecânica e a sua importância deriva de razões de natureza económica. 

Os custos da colheita dependem do sistema de condução do olival, das condições 

topográficas, compasso de plantação, produção por árvore e máquinas e equipamentos 

empregues na tarefa. O peso do custo da colheita nos custos globais de produção da 

azeitona podem variar entre 34% para um sistema de olival conduzido em sebe (AEMO, 

2010), 40% num olival em modo de produção biológico com compasso curto (7m x 5m) e 

rega (Ferreira, 2010) e chegam a 50% do custo final do produto num olival convencional 

(10m x 10m) de sequeiro (Ferreira, 2010), e pode atingir os 80% do total dos custos da mão-

de-obra (García, 2005). Qualquer desenvolvimento na tecnologia de mecanização de 

colheita, no sentido de baixar os custos de produção, é fundamental para a competitividade 

e viabilidade da cultura. Além disso a mão-de-obra, no contexto nacional, encontra-se muito 

rarefeita e pouco especializada e cada vez mais cara. Por estas razões os olivicultores 

recorrem à mecanização dos processos dos seus olivais. 

Foi referido um período de 5 anos (cerca de 83% das respostas) para a concretização do 

desenvolvimento de uma tecnologia mais rentável para a colheita mecânica da azeitona. 

Esta resposta poderá estar associada à relevância económica do tema que induziu algum 

grau de urgência na concretização de novas tecnologias e soluções inovadoras para a 

colheita mecanizada. Atualmente já estão a ser realizados vários trabalhos sobre esta 

matéria, como, por exemplo, a máquina de colheita contínua de azeitona (Projeto MCCAII) 

desenvolvida em parceria entre a Universidade de Évora e a Vicort, que pretendem dar 

resposta a esta problemática. Mas alguns dos inquiridos alertam para a dificuldade deste 

trabalho e consideram o prazo de 5 anos um pouco irrealista. A dificuldade de 

desenvolvimento desta tecnologia prende-se com a diversidade de olivais que existem no 

nosso país. Devido à enorme variedade de cultivares, de densidades de plantação, de 

sistemas de plantação, de manutenção das oliveiras (com ênfase nos efeitos da poda sobre 

o volume das copas) e da diversidade de terrenos que são ocupados pelos olivais, é muito 

http://www.internationaloliveoil.org/
http://www.portugalglobal.pt/
http://www.gpp.pt/GlobalAgriMar/
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difícil desenvolver um sistema de colheita que posso ser amplamente difundido e aplicado a 

todas as singularidades das mais diversas modalidades de olival. 

9. Criação de uma plataforma nacional de promoção do azeite português (do género 

Wines of Portugal). 

Embora seja um tema que não representa uma necessidade tecnológica intrínseca ao sector 

olivícola muitos consideraram ser crucial apostar na divulgação do azeite nacional. A criação 

desta plataforma seria uma mais-valia para toda a fileira do azeite e uma forma de promover 

o consumo do azeite nacional. O objetivo subjacente a este tema é o de melhorar as 

exportações, bem como as próprias vendas em território nacional. Foi nesse âmbito que foi 

criada a Wines of Portugal e esta tem alcançado um reconhecido sucesso na promoção do 

vinho português. 

Para garantir o sucesso desta iniciativa alguns inquiridos fizeram questão de salientar que 

nesta plataforma só deverão figurar azeites de elevada qualidade, pretendendo-se com isto 

associar o nome de Portugal a azeites de categoria superior. 

Este tema embora só apareça em nono lugar nos temas prioritários, foi o quarto tema com 

maior número de respostas cruciais na importância para o sector. Os participantes deixaram 

ainda bem claro, com cerca de oitenta e seis por cento de respostas, que será um tema a 

ser desenvolvido já no período dos próximos cinco anos. 

10. Utilização da luta atraticida e de tratamentos localizados no caso particular da 

mosca-da-azeitona. 

A mosca da azeitona (Bactrocera oleae G.) é considerada uma praga-chave da cultura da 

oliveira. Encontra-se disseminada por toda a bacia do Mediterrânio e, portanto, está 

estabelecida em todos os principais países olivícolas onde é apontada como causando 

prejuízos de até 80% nas variedades destinadas para a produção de azeite (Soares et al, 

2012), tanto pelos estragos diretos que provoca, afetando a quantidade de azeite; como 

pelos indiretos, afetando a qualidade do azeite. 

Tem a capacidade de hibernar sob a forma de pupa, enterrada entre 1 cm e 5 cm nos solos 

dos olivais, e consegue resistir ao Inverno desde que não haja um período muito alargado 

de temperaturas abaixo de 0˚C conjugado com elevada humidade (Torres, 2007). No início 

da Primavera emergem os adultos que fazem posturas de um ovo em cada fruto, e cada 

fêmea tem em média cerca de 300 ovos, originando uma larva que se desenvolve 

alimentando-se do mesocarpo e abrindo galerias na azeitona (idem). A mosca da azeitona 

tem quatro ou cinco gerações desde o início da Primavera até ao início de Novembro, 
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fazendo assim coincidir grande parte do seu ciclo biológico com o período de 

desenvolvimento das azeitonas. 

A postura é realizada na azeitona o que vai originar os prejuízos económicos. Os estragos 

diretos, ou a diminuição da quantidade de azeitona colhida, advêm da atividade da larva no 

interior da azeitona que afeta o desenvolvimento do fruto e provoca a sua queda prematura 

e apodrecimento, podendo grande parte da colheita ser perdida. No caso de se tratar de 

azeitona de mesa a perda pode ser total pois não são aceites os frutos que apresentem a 

picada da postura (Torres, 2007). 

Por outro lado, a atividade da larva também afeta a qualidade do azeite, uma vez que ao 

abrir galerias está a danificar o mesocarpo e a romper as biomembranas que envolvem as 

gotículas de azeite que existem dentro das células das azeitonas. Os azeites atacados pela 

mosca dão origem a azeites com maior acidez e com elevado índice de peróxidos (Torres, 

2007) que não são tão valorizados comercialmente.  

Acrescenta-se também nos estragos indiretos provocados pela mosca, o fato de um fruto 

atacado ser muito mais suscetível a outras pragas e doenças que se desenvolvem nas 

galerias escavadas pelo inseto, nomeadamente a gafa cuja incidência tem uma relação 

muito estreita com a intensidade do ataque da mosca. 

Para além de métodos preventivos contra a praga, reconhecidos para o modo de produção 

integrada ou de produção biológica, a luta atraticida contra a mosca tem sido uma 

ferramenta utilizada pelos olivicultores nos últimos vinte anos que visa a redução do uso de 

pesticidas (Yasin et al, 2014).  

 A luta atraticida, em inglês “lure and kill” (atrair e matar), é uma categoria de luta biotécnica 

cujas técnicas se baseiam no princípio de atrair eficazmente os insetos das pragas 

(preferencialmente as fêmeas) para as armadilhas onde ficam presos ou morrem por 

exposição a um agente tóxico (Yasin et al, 2014). Para atrair os insetos aos dispositivos de 

captura são usadas feromonas sexuais nas armadilhas que devem têm cor, formato e 

tamanho visualmente estimulante para as moscas.  

O conceito da luta atraticida continua a desenvolver-se e a ser continuamente testado, 

existindo vários trabalhos efetuados nesta área e várias soluções para armadilhas, 

feromonas sexuais e agentes tóxicos para matar os insetos mas em muitos casos a eficácia 

destes sistemas não está completamente provada e a capacidade para reproduzir 

resultados tem sido difícil, provavelmente devido à grande variedade de ecossistemas 

(Yasin et al, 2014). 
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4.3 Análise por respostas cruciais 

Pretendemos analisar a crucialidade atribuída às questões do inquérito, apresentando os 

resultados no Quadro 4. A análise foi feita à totalidade das perguntas do inquérito e não 

exclusivamente aos dez temas considerados prioritários e já considerados no Quadro 2. 

Relembra-se que a pontuação final é o somatório das pontuações atribuídas ao grau de 

conhecimento existente sobre o tema (state of the art) e a sua importância para o sector. 

Neste ponto pretende-se avaliar a importância de cada tema para o setor olivícola, 

separando-se a pontuação dada ao conhecimento ou tecnologias sobre um dado assunto e 

a sua pertinência para o desenvolvimento do sector. Analisando o número de respostas 

“Cruciais” somos capazes de avaliar melhor a pontuação atribuída à importância de cada 

tema. O critério de hierarquização dos temas foi a frequência das respostas na opção 

“crucial”. 

Comparando o Quadro 4 com o Quadro 2, podemos analisar a relação entre a pontuação 

final e a componente “Importância para o Sector”. Temos que oito dos dez temas prioritários 

voltam a aparecer nos temas com elevada pontuação “Crucial”, embora ordenados de modo 

diferente. Mais à frente iremos fazer uma análise mais profunda ao efeito combinado das 

pontuações no ranking final dos temas prioritários.  

 

 
Afirmação 

Nº respostas 
cruciais 

(total e %) 

Período em que venha a acontecer Pontuação no 
ranking final Nº afirmação e 

Bloco 
 Até 5 

anos 
5 a 15 
anos 

Mais 
de 15 
anos 

Não 
sabe 

 
Pontuação Posição 

1 

Transferência de 
tecnologia e 

conhecimento entre as 
entidades do sistema 

científico e tecnológico 
e os agentes 

económicos do sector. 

23 (79,31%) 79,31% 13,79% 0% 6,9% 177 4 nº 50 - Bloco V 

2 

Criação e conservação 
de uma coleção 

nacional de referência 
de  variedades de 

oliveira, assegurando a 
preservação de 

recursos genéticos 
nacionais 

21 (72,41%) 68,97% 20,69%  3,45% 6,9% 181 3 nº 2 - Bloco I 

3 

Sensibilização pública 
para os benefícios do 
consumo de azeite e 

promoção do uso dos 
diferentes tipos de 

azeite (face ao uso de 
outros óleos vegetais). 

20 (68,97%) 
89,66 

% 
0% 0% 10,34% 185 1 nº 49 - Bloco V 
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4 

Criação de uma 
plataforma nacional de 

promoção do azeite 
português (do género 

Wines of Portugal). 

19 (65,52%) 86,21% 3% 0% 10,34% 168 7 nº 47 - Bloco V 

5 

Estudos de mercado 
dos principais destinos 
de exportação do azeite 

português. 

17 (58,62%) 82.76% 3.45% 0.00% 13.79% 165 8 nº 48 - Bloco V 

6 

Implementação das 
práticas culturais mais 
adequadas ao sistema 

olival - poda, 
fertilização, rega, 

manutenção do solo. 

15 (51,72%) 72,41% 17,24% 0% 10,34% 184 2 nº 13 - Bloco I 

7 

Caracterização, 
avaliação e 

conservação da 
diversidade intervarietal 

e intravarietal das 
variedades regionais 

mais representativas da 
olivicultura em 

Portugal. 

10 (34,48%) 75,86% 20,69% 0% 6,9% 175 5 nº 1 - Bloco I 

8 

Obtenção de novas 
variedades, mais 

produtivas, menos 
alternantes e mais 

tolerantes aos 
principais stresses 

bióticos (p.e. doenças) 
e abióticos (p.e. 

salinidade), num quadro 
de alterações climáticas 
e e de uso sustentável 

de fitofármacos. 

9 (31,03%) 27,59% 58,62% 6,9% 6,9% 153 15 nº 3 - Bloco I 

9 

Desenvolvimento de um 
sistema de controlo e 

certificação de material 
de propagação, ao nível 

sanitário e varietal. 

8 (27,59%) 71,41% 10,34% 0% 17,24% 164 8 nº 9 - Bloco I 

10 

Desenvolvimento de 
novos sistemas de 

colheita mecânica para 
o olival. 

8 (27,59%) 82,76% 10,34% 0% 10,34% 171 6 nº 17 - Bloco II 

Quadro 4- Os dez temas mais "Cruciais" 

Os dois temas do ranking final que não aparecem neste ranking que avalia a crucialidade 

para o setor são os temas que ocupavam a primeira e a décima posição, ou seja: a 

“Caracterização sensorial de azeites monovarietais de variedades nacionais”, e a “Utilização 

da luta atraticida e de tratamentos inseticidas localizados no caso particular da mosca-da-

azeitona”, respetivamente. São temas que obtiveram uma boa pontuação combinada 

relativamente ao grau de conhecimento sobre a matéria e a sua importância para o setor, 

mas que não obtiveram muitas respostas no nível “Crucial” quando se analisou só a 

importância que lhes é atribuída. 
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Em sentido inverso surgem dois temas no Quadro 4, ambos relacionados com os recursos 

genéticos, que obtiveram percentagem elevada de respostas no nível “Crucial” (31,3% e 

27,6%) mas a pontuação final não permite serem considerados prioritários para o setor: 

“Obtenção de novas variedades, mais produtivas, menos alternantes e mais tolerantes aos 

principais stresses bióticos (p.e. doenças) e abióticos (p.e. salinidade), num quadro de 

alterações climáticas e de uso sustentável de fitofármacos” e “Desenvolvimento de um 

sistema de controlo e certificação de material de propagação, ao nível sanitário e varietal”. 

O tema três do questionário, sobre a obtenção de novas variedades, surge na sétima 

posição desta análise mas só em vigésimo terceiro no ranking final. Aborda a importante 

questão das alterações climáticas e o seu efeito na produção de azeitona. A irregularidade 

das estações sazonais tem-se sentido em praticamente todos os anos, afetando e 

condicionando a produtividade agrícola. No caso do olival estas irregularidades, aliadas à 

característica intrínseca da genética das oliveiras de alternância das produtividades (anos 

de safra e contra-safra), têm imposto desafios técnicos maiores, pelo que a obtenção de 

plantas mais resistentes a estes stresses abióticos seriam valiosas ferramentas para o 

agricultor. Já sem mencionar os stresses bióticos que poderão derivar dos mesmos efeitos. 

Os especialistas voltam a pontuar muito a importância das questões relacionadas com a 

genética das plantas mas reconhecem que há pouco conhecimento sobre as alterações 

climáticas e seus efeitos no olival, o que fez com que este tema não entrasse no ranking das 

prioridades por falta de pontuação no nível de conhecimento. 

Já existem ensaios a decorrer no INIAV, na Herdade do Reguengo (Elvas), essencialmente 

para a obtenção de novos clones das variedades Galega e Cobrançosa, mais adaptados a 

suportar os efeitos adversos das alterações climáticas na produtividade do olival. O trabalho 

de melhoramento, em especial com as espécies perenes, requer muito tempo e estabilidade 

nas atividades e nos recursos necessários à execução das mesmas, à semelhança dos 

trabalhos de catalogação e caracterização das variedades referidos no ponto 4.2 deste 

trabalho. O sucesso desta atividade está dependente da disponibilidade de recursos 

financeiros e humanos, e necessita de tempo para a realização dos trabalhos de médio-

longo prazo. Isto acarreta muitas incertezas quanto à capacidade de se conseguir suportar 

constrangimentos económicos e de recursos humanos ao longo do período necessário.  

O tema 9 do questionário, que aborda a questão da criação de um sistema de controlo e 

certificação de material vegetal, é mais um tema relacionado com os recursos genéticos. 

Embora já exista trabalho a ser feito nesse sentido, atualmente não existe em Portugal 

nenhum sistema de controlo e certificação, a nível sanitário, do material de propagação dos 
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olivais. No que respeita a certificação varietal já existem vários trabalhos e o processo de 

certificação pode avançar quando os decisores quiserem. 

Para a criação de um sistema de controlo varietal da atividade viveirista, as variedades têm 

que estar em catálogo o que implica o trabalho prévio de caracterização do material vegetal 

tal como foi referido na discussão dos pontos quatro e seis do ranking final. Algumas das 

variedades com maior interesse comercial já estão perfeitamente caracterizadas, tanto a 

nível agronómico como a nível molecular, faltando estender esse trabalho a outras 

variedades de menor expressão.  

No que diz respeito à certificação a nível sanitário surgem algumas vozes de discórdia, pois 

a situação neste ponto não é muito clara. A legislação, tal como está, pretende ajudar a 

conservar as variedades ao assegurar ao produtor que adquire uma dada variedade 

certificada e em bom estado sanitário. É exigido que o material vegetal esteja totalmente 

isento de vírus mas a questão da identificação da ocorrência de vírus e a sua real influência 

no comportamento das plantas não parece totalmente esclarecida, como refere um dos 

respondentes. O mesmo refere que existem grandes lacunas de conhecimento acerca 

dessa matéria, nomeadamente nos verdadeiros efeitos nefastos que alguns vírus têm na 

produção ou na taxa de enraizamento de plantas. 

Em Espanha, por exemplo, é permitido propagar material vegetal certificado com a 

ocorrência de alguns vírus pois os seus efeitos não são considerados prejudiciais à 

produção. 

4.4 Análise do “Grau de Conhecimento” e “Importância para o Sector” para os 

temas do top 10 

No ponto anterior vimos que existe um ligeiro desfasamento entre o ranking dos temas 

prioritários e o ranking das respostas cruciais. Na Figura  12  temos a pontuação dos dez 

temas prioritários onde podemos observar a pontuação dada ao “Grau de Conhecimento” 

(GC) e à “Importância para o Sector” (IS), em cada tema. Nem sempre se verificou que ao 

maior valor de pontuação no IS correspondia o maior valor de pontuação para o GC.  
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Figura  12 –  Pesos relativos do GS e IS. Os números correspondem à posição no ranking: 
1-Caracterização sensorial, 2-Sensibilização pública,3-Implementação das práticas 
culturais,4-Criação de uma coleção nacional,5-Transferência de tecnologia e conhecimento, 
6-Caracterização e conservação das variedades regionais, 7-Estudos de mercado, 8-
Desenvolvimento da colheita mecânica, 9-Criação de uma plataforma de promção, 10-
Utilização da luta atraticida. 

 

A  Figura  12 ajuda-nos a perceber melhor a constituição da pontuação atribuída a cada 

tema do ranking final. A maior distância entre os pontos significa menor relação entre o 

conhecimento de uma matéria e a importância desta para o sector.  

As três questões onde se observa o maior desfasamento entra o nível de conhecimento e 

desenvolvimento tecnológico reconhecido pelos especialistas e a importância deste para o 

setor, são temas do bloco V que não são propriamente temas da esfera dos sistemas 

técnico-científicos. As maiores diferenças entre a IS e o GC, por ordem decrescente desse 

valor, são para os temas que ocupam a nona (criação da plataforma de promoção do 

azeite), quinta (transferência de tecnologia) e sétima posição (estudos de mercado) do 

ranking final, respetivamente. Os intervenientes no inquérito reconhecem que há lacunas em 

termos de conhecimento e desenvolvimento de técnicas e tecnologias em certas 

necessidades da fileira, face à importância que lhes é atribuída. Como foi discutido no ponto 

4.2 deste capítulo quando abordámos a questão da transferência de tecnologia, identificada 

como a quinta medida prioritária e que surge aqui na segunda posição do maior 

desfasamento entre a IS e o GC, por vezes há falta de feedback entre as reais 
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necessidades práticas e problemáticas da fileira e os seus principais agentes económicos ou 

institucionais. 

O quarto tema que apresenta maior diferença entre IS e GC é o tema acerca da 

caracterização sensorial dos azeites monovarietais, que ocupa a primeira posição do 

ranking final. Neste caso a pontuação do GC atribuída é bastante superior à pontuação da 

IS, pelas razões que explicámos no ponto 4.2. 

As três afirmações que apresentam menor diferença entre IS e GC são as questões 

relacionadas com a olivicultura e as práticas e técnicas culturais propriamente ditas. Por 

ordem crescente de diferença entre IS e GC temos o tema da luta atraticida para a mosca-

da-azeitona, do desenvolvimento de novos sistemas de colheita mecânica e da 

implementação de práticas culturais mais adequadas. Estes três temas, como falámos mais 

pormenorizadamente no ponto 4.2 deste capítulo, abordam questões que representam 

elevados interesses económicos diretamente relacionados com a prática agrícola e por isso 

têm merecido interesse da comunidade técnico-científica e agentes económicos, havendo já 

muitos trabalhos e investigação realizada nestas áreas e também meios adequados para a 

divulgação dos mesmos. 

 

Figura  13 – Grau de Conhecimento vs. Importância para o sector. Os números 
correspondem à posição no ranking: 1-Caracterização sensorial, 2-Sensibilização pública,3-
Implementação das práticas culturais,4-Criação de uma coleção nacional,5-Transferência de 
tecnologia e conhecimento, 6-Caracterização e conservação das variedades regionais, 7-
Estudos de mercado, 8-Desenvolvimento da colheita mecânica, 9-Criação de uma 
plataforma de promção, 10-Utilização da luta atraticida. 
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.  

Na Figura  13 tentamos verificar se há alguma relação entre as pontuações atribuídas ao 

conhecimento e a importância para o sector. Observando a Figura  13 o resultado mais 

importante é que não se verificou nenhuma relação direta entre o GC e a IS. Por outro lado, 

ambas as variáveis apresentam uma dispersão semelhante, embora a pontuação obtida 

para a IS seja mais elevada que a obtida para o GC, como se pode observar melhor na 

figura. Analisando a figura podemos agrupar os resultados obtidos em três conjuntos que 

merecem uma referência particular. 

Os temas no ranking 7 e 9 (os estudos de mercado e a criação de uma plataforma de 

promoção do azeite nacional, respetivamente) são aqueles que apresentam menor 

pontuação no GC mas elevada na IS. Mais uma vez, a interpretação daqui resultante é que 

o atual desenvolvimento acerca destes temas é baixo face à importância atribuída. No 

sentido oposto destaca-se o tema no ranking 1 (caracterização sensorial dos azeites 

monovarietais das principais variedades portuguesas) com a maior pontuação obtida para o 

GC (110 pontos), por força do método de cálculo de pontuação referido no ponto 3.6 deste 

trabalho. Finalmente, destaque para o grupo que engloba os rankings 6, 8 e 10 que 

apresentam IS relativamente baixa mas elevado GC. Este grupo apresenta um tema do 

bloco I (tema no ranking 6 – caracterização, avaliação e preservação das variedades 

nacionais) e dois temas do bloco II (temas no ranking 8 e 10 – novos sistemas de colheita 

mecânica e utilização da luta atraticida e pesticidas localizados para a mosca-da-azeitona) 

Em relação ao tema no ranking 6, relativo à caracterização das variedades nacionais, é 

assumido que já há bastante trabalho feito nesta área, destacando mais a importância para 

a conservação das variedades. Os outros dois temas do bloco II, devido ao interesse 

económico que representam e à qualidade e implementação dos trabalhos já realizados e 

divulgados, apresentam bons conhecimentos e soluções e como tal, a sua importância deixa 

de ser elevada. 

 

4.5 Análise por blocos temáticos (Variedades, Olivicultura, Transformação, 

Embalagem, Rotulagem e Novos Produtos e Outras Questões) 

Em anexo, e para consulta posterior, é apresentada a pontuação total dos cinquenta temas 

que compunham o inquérito. Neste ponto é feito um resumo do desempenho dos blocos no 

contexto global do inquérito. 
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 GC 

(pontuação) 

IS 

(pontuação) 

Importância 

Crucial 

Pontuação 

final 

“Tempo” 

(até 5 anos) 

Bloco I 63 82 19% 146 48% 

Bloco II 67 83 15% 154 66% 

Bloco III 50 61 5% 144 60% 

Bloco IV 58 75 10% 142 61% 

Bloco V 69 105 68% 178 85% 

Global 61 81 23% 153 64% 

 

Quadro 5  – Análise comparativa dos blocos temáticos 

Foi feita a análise das pontuações médias obtidas por cada bloco, no que respeita ao grau 

de conhecimento, importância para o setor e pontuação final média. Também se analisou a 

percentagem de respostas pontuadas como “Crucial” no que diz respeito à importância para 

o setor e a percentagem de respostas atribuídas ao menor período de tempo considerado 

para o desenvolvimento dos temas (“Até 5 anos”). 

Bloco I – Variedades – elevada importância atribuída aos recursos genéticos nacionais, 

sendo o bloco com o segundo maior número de respostas “Cruciais” dentro dos temas deste 

bloco. Em primeiro lugar destacam-se as preocupações com a conservação, caracterização 

e preservação (inter e intravarietal) das variedades nacionais de oliveira. De seguida, e 

ainda fortemente ligado às temáticas acima mencionadas, é destacada a importância de 

melhorar o sistema de controlo de certificação de material vegetal para assegurar a 

preservação varietal e clonal. De todos os blocos presentes a inquérito, foi o que obteve um 

período de implementação mais longo.  

Bloco II – Olivicultura – destaque maior para as questões que estão relacionadas com a 

redução dos custos e melhoria da rentabilidade económica, nomeadamente questões 

relacionadas com a colheita e implementação de boas práticas. Este bloco pontuou em 

segundo lugar em quatros das cinco categorias analisadas no Quadro 5, sendo apenas 

terceiro na categoria da percentagem de respostas cruciais atribuídas aos seus temas. 

Trata-se, portanto, de um bloco onde se admite haver um bom nível de conhecimento sobre 

as matérias que aborda, não só pela pontuação atribuída ao GC como também ao período 

mais próximo a que estas venham possivelmente a acontecer. No entanto, embora se 

tratem de temas importantes não são considerados cruciais, à exceção do tema que aborda 

a colheita mecânica como vimos no ponto 4.3 (Quadro 4).  
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Bloco III - Transformação – muito pouco pontuado, especialmente nas categorias do GC, 

IS e percentagem de respostas cuciais. Os temas deste bloco só aparecem na segunda 

metade do ranking final, ou seja, do total das cinquenta perguntas nenhuma figura perto do 

topo hierárquico das prioridades. Os participantes do inquérito não consideraram prioritário 

desenvolver os temas deste bloco, como se pode ver pela baixa pontuação obtida em 

respostas “Cruciais”, porque: 

 A inovação está muito relacionada com os equipamentos que são desenvolvidos 

pelas empresas de tecnologias de laboração da azeitona para produção de azeite 

(maioritariamente espanholas e italianas). Estas têm uma elevada capacidade de 

identificar e resolver as necessidades do sector. 

 A própria natureza do azeite – é obtido através de processos meramente mecânicos 

e nestes últimos 12 mil anos a evolução tem sido direcionada para o melhoramento 

da eficiência dos diversos processos de laboração, e não em inovação de novas 

técnicas e tecnologias. Há também constrangimentos legais que restringem o que se 

pode ou não fazer no processo de laboração do azeite. Na Portaria nº 246/00, de 4 

de Maio, definiu-se azeite como a gordura líquida à temperatura de 20˚C, 

diretamente obtida do fruto de azeitona (Costa et al¸ 2004). Dando ênfase ao 

“diretamente obtida”, qualquer técnica ou tecnologia aplicada à laboração do azeite 

que não respeite esta definição levará à obtenção de outro produto que não é azeite. 

Bloco IV – Embalagem, rotulagem e novos produtos – outro bloco pouco pontuado, o 

que demonstra menor interesse por parte dos participantes em inovar e criar novos 

produtos. O azeite é um produto tradicional e deve ser valorizado pelo que é. Existe uma 

certa resistência em desenvolver novos produtos ou novas maneiras de apresentar e vender 

o azeite. Talvez exista maior interesse por parte do sector agroalimentar do que 

propriamente da fileira olivícola, pois o setor agroalimentar está em maior contato com o 

consumidor final.     

Bloco V – Divulgação e Comercialização – não necessariamente ligado à inovação 

tecnológica mas muito importante, como demonstra a elevada percentagem de respostas 

cruciais dadas aos temas deste bloco. Os inquiridos admitiram haver grande conhecimento 

sobre as importantes deste bloco. e devido à sua importância preveem que venham a 

realizar-se num horizonte de cinco anos. Os quatro temas deste bloco que foram 

submetidos a inquérito foram todos considerados prioritários. 
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4.6 Encontros técnico-científicos de destaque – situação portuguesa e 

internacional 

Para identificar os principais temas da investigação atual, fizemos um levantamento das 

comunicações nos principais encontros da comunidade técnico-científica, relacionada com o 

sector. Estes eventos de grande importância são veículos de divulgação por excelência. Foi 

feita uma contagem das apresentações orais dos eventos de maior destaque do sector. Os 

eventos considerados foram: 

 Nacionais Internacionais 

Nome 

do 

evento 

Workshop 

Nacional  -

“Investigação 

em Olivicultura 

e Azeite – 

Resultados e 

Discussões” 

Vi Simpósio 

Nacional de 

Olivicultura 

Expoliva 

2013 

International 

Seminar on 

Present and 

Future 

Mediterranean 

olive sector 

OliveBioteq 

2011 

Symposium 

Olive Trends: 

from the Olive 

Tree to Olive 

Oil: New 

Trends and 

Future 

Challenges 

(XXVIII 

International 

Horticultural 

Congress - 

IHC2010) 

Local 
Universidade de 

Évora 
Mirandela 

Jaén 

(Espanha) 

Saragoça 

(Espanha) 

Creta 

(Grécia) 
Lisboa 

Data 
27/28 de Junho 

de 2013 

15-17 de 

Novembro 

de 2012 

8-11 de 

Maio de 

2013 

26-28 de 

Novembro de 

2012 

31 de 

Outubro – 4 

de 

Novembro 

de 2011 

Agosto de 2010 

Quadro 6 - Encontros técnico-científicos 

 

A nível nacional foram considerados o VI Simpósio Nacional de Olivicultura e o Workshop 

Nacional “Investigação em Olivicultura e Azeite – Resultados e Discussões”.  

A nível internacional foram considerados a Expoliva 2013, em Espanha, porque foi o evento 

mais recente ocorrido naquele que é o maior produtor mundial de azeite; o International 

Seminar de Saragoça pois foi o último evento organizado pelo Comité Olivícola Internacional 

(COI); o Olivebioteq 2011 na Grécia porque foi um evento de dimensão enorme, também 

realizado com a ajuda do COI; e por fim o IHC2010 porque foi um evento de grandes 
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dimensões organizado pela International Society for Horticultural Science, e também porque 

ocorreu em 2010 e queríamos ter uma certa visão da evolução da divulgação. No Quadro 7 

apresentamos o apuramento do número de comunicações feitas nestes encontros. 

 

   
Workshop 
Nacional 

VI 
Simpósio 
Nacional 

Expoliva 
2013 

Saragoza 
Olivebioteq 

2011 
IHC 
2010 

Totais 
Bloco 

Bloco I - 
Variedades e 

Recursos 
Genéticos 

Ecofisiologia, Técnicas 
de caracterização 

3 6 
 

1 36 18 
64 

Total 3 6 0 1 36 18 

% 4,7% 9,4% 0,0% 1,6% 56,3% 28,1% 21,5% 

Bloco II - 
Olivicultura 

Fitossanidade 9 7 5 
 

13 4 

121 

Fertilização e Coberto 
Vegetal 

2 3 4 
 

12 5 

Rega 8 1 3 
 

11 3 

Sist. Condução 
 

1 1 
 

5 5 

Poda 
  

1 
 

3 4 

Colheita 2 1 
  

3 1 

Outros temas 
 

1 
  

1 3 

Total 21 14 14 0 47 25 

% 17,4% 11,6% 11,6% 0,0% 38,8% 20,7% 40,7% 

Bloco III - 
Transformação 

Caracterização e 
Parâmetros de 

Qualidade do Azeite 
3 2 

  
14 4 

46 

Laboração 
 

2 
 

2 8 1 

Subprodutos Lagares 
   

1 7 2 

Total 3 4 0 3 29 7 

% 6,5% 8,7% 0,0% 6,5% 63,0% 15,2% 15,5% 

Bloco IV - 
Embalagem, 
Rotulagem e 

Novos Produtos 

Total 3 3 0 0 4 2 12 

% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 4,0% 

Bloco V – 
Divulgação e 

Comercialização 

Mercados, 
Comercialização e 

Marketing 
1 0 13 7 12 2 

54 

Saúde 1 1 8 5 4 0 

Total 2 1 21 12 16 2 

% 3,7% 1,9% 38,9% 22,2% 29,6% 3,7% 18,2% 
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Workshop 
Nacional 

VI 
Simpósio 
Nacional 

Expoliva 
2013 

Saragoza 
Olivebioteq 

2011 
IHC 
2010 

Totais 
Bloco 

 Totais por Congresso 32 28 35 16 132 54 297 

 

 
% 10,8% 9,4% 11,8% 5,4% 44,4% 18,2% 

 

 

Quadro 7 - Comunicações dos encontros 

As apresentações foram identificadas e separadas por bloco e subtema no qual o trabalho 

de estudo foi realizado. Muitas comunicações respeitam a mais de um tema, por isso foi 

difícil enquadrar nos temas pré-existentes do inquérito. Por exemplo, comunicações sobre o 

efeito da rega gota-a-gota no aparecimento de algumas doenças é de facto um tema sobre a 

fitossanidade, mas o trabalho foi realizado aplicando uma técnica cultural concreta – a rega 

gota-a-gota – e assim sendo é considerado um tema de Rega. Para tentar enquadrar os 

temas foram lidos os resumos de cada um, e às vezes até quase a totalidade do artigo, e 

depois de alguma ponderação foi considerado o tema principal sobre qual o trabalho 

reportava.  

A maior parte das comunicações são sobre os Blocos I e II, com cerca de cento e oitenta e 

cinco comunicações de um total analisado de duzentas e noventa e sete. A principal área 

temática é a olivicultura (121 comunicações), seguindo-se os recursos genéticos (64). O 

maior destaque dado aos temas destes blocos não significa que esteja diretamente 

relacionado com a importância das questões que abordam. Tem a ver com as 

características dos eventos, com os trabalhos que são apresentados e com a seleção 

realizada pela comissão científica formada por um painel representante da comunidade 

técnico-científico.  

Em comparação, há menos comunicações em trabalhos sobre os temas da transformação, 

da embalagem, rotulagem e desenvolvimento de novos produtos. Deste grupo, que engloba 

os blocos III e IV, destacam-se as comunicações feitas acerca da caracterização dos 

parâmetros qualitativos do azeite.  

Dentro do bloco de olivicultura temos “Outros temas” onde se agruparam as comunicações 

que não se enquadram propriamente em nenhum dos subtemas considerados nesse bloco, 

mas que têm a ver com técnicas ou estudos elaborados a partir de alguns dos outros 

subtemas. A título de exemplo, foi considerada para este subtema uma comunicação sobre 

a produção de olivais para exploração da madeira e outra que falava de técnicas para 

produção de bonsais de oliveira. Ora, nenhum destes dois exemplos são temas de 

olivicultura propriamente dita. 
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De referir também as poucas comunicações acerca do olival biológico e as que foram 

apresentadas geralmente respeitam a temas de fitossanidade e gestão do coberto vegetal, 

rentabilidade económica e qualidade do azeite. Tratam-se de comunicações que têm um 

enquadramento horizontal com mais do que um bloco, ou até mesmo com mais do que um 

subtema.  

Ainda sobre os temas de olivicultura, vemos que maior parte dos trabalhos apresentados 

são sobre fitossanidade, fertilização e rega. São temas que coincidem com a enorme 

importância económica a que estão associados.   

As comunicações orais do Bloco IV são maioritariamente relacionadas à azeitona de mesa, 

apresentando-a como um novo produto – azeitona probiótica, reinvenção de métodos 

tradicionais de azeitonas de conserva - e promoção dos produtos DOP (rotulagem). Nos 

encontros analisados as comunicações acerca deste bloco correspondem apenas a 4% das 

comunicações totais tidas em conta. 

O encontro de Saragoça, organizado com a ajuda do COI, deu destaque ao Bloco V – o 

COI, e não só, trabalha muito na divulgação dos benefícios para a saúde do consumo de 

azeite e as mais-valias que daí podem surgir, bem como na necessidade de analisar o 

mercado do azeite, e já organizam eventos mais virados para o Bloco V, deixando os outros 

temas para encontros mais específicos (técnico-científicos). 

Os encontros portugueses têm poucas comunicações no Bloco V, especialmente no que 

toca a temas relacionados com a saúde e sensibilização – e isto demonstra que os eventos 

ocorridos no nosso país estão mais focados nos trabalhos de especialistas (técnico-

científico) do que para o público geral. Mostra que o sector está fechado para o grande 

público e não tem desenvolvido os temas relacionadas com divulgação dos benefícios de 

consumo de azeite e na análise de mercados para aumento das vendas, internacional ou 

nacionalmente. Parece que o sector olivícola nacional atribui essa responsabilidade a outros 

sectores da sociedade, nomeadamente o sector da saúde e das agro-indústrias. Ou seja, os 

especialistas do setor olivícola não estão a envolver-se tanto como seria de esperar. 

Sobre o segundo tema mais pontuado no inquérito (sensibilização pública) existem muitos 

trabalhos a serem publicadas fora da esfera olivícola, nomeadamente em congressos 

médicos como também numa série artigos submetidos em publicações de diversas áreas 

científicas. 
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5. CONCLUSÕES 

A evolução da olivicultura nacional transformou-a numa das fileiras mais competitivas do 

setor agroalimentar. A instalação de novos olivais e a reconversão de antigos alargou a 

superfície total de olival no nosso país. O aumento da produção que procedeu a estas 

alterações fez subir os níveis de autoaprovisionamento para valores só registados nos anos 

que antecederam a crise na agricultura de meados do séc. XX.  

A grande qualidade dos azeites portugueses começa no fruto colhido nas oliveiras. 

Atualmente, o olivicultor goza de um vasto leque de tecnologias e opções técnicas para 

melhor conduzir as operações culturais no seu olival, de uma forma economicamente mais 

viável e ambientalmente sustentável. Os modernos lagares produzem azeites de qualidade 

inquestionável. 

Para manter o setor competitivo é preciso apostar no sistema I+D+i e promover as redes e 

cooprorações entre os stakeholders. Os agentes do setor foram capazes de chegar a um 

consenso comum acerca dos temas que necessitam de maior inovação e investigação e 

identificar o espaço temporal para o desenvolvimento dos mesmos. Isto revela-se muito 

importante pois permite, atempadamente, concentrar eficazmente os recursos necessários 

para levar a cabo tais tarefas.   

Um dos pressupostos do método Delphi, da aproximação das várias respostas em torno de 

um consenso comum é verificado pela análise da caixa de bigodes. A caixa de bigodes é 

uma ferramenta que ajuda a analisar a dispersão das respostas (Anexo VIII). Verificou-se 

que da primeira para a segundo ronda houve uma convergência das respostas para a 

resposta mais votada na primeira. 

Os resultados obtidos neste trabalho prospetivo permitem identificar as prioridades 

tecnológicas para o setor. Para cada tema prioritário avaliou-se a sua importância para o 

setor. Os temas reconhecidos como prioritários foram:  

1. Caracterização de azeites monovarietais de variedades nacionais 

2. Sensibilização pública para os benefícios do consumo de azeite e promoção do uso 

dos diferentes tipos de azeite (face ao uso de outros óleos vegetais). 

3. Implementação das práticas culturais mais adequadas ao sistema olival - poda, 

fertilização, rega, manutenção do solo. 

4. Criação e conservação de uma coleção nacional de referência de variedades de 

oliveira, assegurando a preservação de recursos genéticos  
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5. Transferência de tecnologia e conhecimento entre as entidades do sistema científico 

e tecnológico e os agentes económicos do sector. 

6. Caracterização, avaliação e conservação da diversidade intervarietal e intravarietal 

das variedades regionais mais representativas da olivicultura em Portugal. 

7. Estudos de mercado dos principais destinos de exportação do azeite português. 

8. Desenvolvimento de novos sistemas de colheita mecânica para o olival. 

9. Criação de uma plataforma nacional de promoção do azeite português (do género 

Wines of Portugal). 

10. Utilização da luta atraticida e de tratamentos localizados no caso particular da 

mosca-da-azeitona 

Na análise de resultados vimos que os temas que abordam o desenvolvimento de 

tecnologias propriamente ditas não foram os mais pontuados. Vimos ainda que os temas 

referentes à promoção e valorização do azeite nos mercados foram tidos em alta 

consideração. Revela a importância dada ao consumo interno e exportações.   

Outros temas que aparecem bem colocados são os temas relacionados com os recursos 

genéticos. A mudança da olivicultura do tradicional olival de sequeiro para os modernos 

olivais intensivos está a provocar uma convergência das cultivares utilizadas, 

marginalizando outras. Mas existe o alerta para a importância de preservar a biodiversidade 

da oliveira. As exigências do consumidor poderão mudar o que levará o setor a procurar 

novos produtos provenientes das oliveiras que neste momento não constam nas plantações 

modernas de olival. A juntar a isso, alterações nas condições bióticas e abióticas podem 

inviabilizar o cultivo de algumas das variedades mais utilizadas hoje em dia. A resposta para 

o sucesso futuro do setor pode passar pelas variedades e clones que hoje correm maiores 

riscos de conservação. 

Os temas de transferência de tecnologias e implementação de técnicas adequadas ao olival 

também são bem pontuados. Da análise a estes temas e pelos resultados do inquérito 

depreende-se que a questão não está tanto na ausência de conhecimento mas mais na 

aplicação do mesmo. Também revela que algumas problemáticas não estão a chegar ao 

interesse da comunidade técnico-científica e que algumas soluções não têm grande 

interesse para os agentes económicos do setor. Este era um dos problemas que este 

trabalho queria testar, ou seja, ainda se sente uma falta de articulação na cadeia de 

conhecimento técnico-científica e alerta para a necessidade de alinhar os stakehoders no 

sentido de criar um mais rápida resposta aos problemas práticos. 
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Dentro das tecnologias temos um tema prioritário que reporta à colheita mecânica. Sendo 

esta a atividade mais dispendioso no maneio do olival, que inclusive esteve na génese da 

evolução que viria originar os olivais superintensivos, há que ter em consideração o 

interesse económico que este tema representa. Uma das maneiras de garantir viabilidade 

económica a olivais mais tradicionais, menos densos, situados em zonas marginais ou 

declivosas, com árvores maiores, pode passar por desenvolvimento de novas máquinas 

capazes de colher o fruto destas árvores. 

Pela análise do número de respostas no nível “crucial”, na avaliação da importância de um 

tema para o setor, verificou-se que nem todos os temas considerados prioritários são os 

mais importantes. Esta análise ajudou a separar o conhecimento ou o estado de 

desenvolvimento que uma dada matéria tem e a importância verdadeira que representa para 

o setor. Pretendeu-se com isto avaliar as necessidades de investigação que carecem a 

alguns temas importantes.  

Da análise do desempenho dos blocos retemos que os temas relacionados com a 

transformação e criação de novos produtos (bloco III e IV) foram pouco valorizados pelo 

painel de inquiridos. A exceção é o tema acerca da caracterização sensorial dos azeites 

monovarietais (bloco III), que ocupa a primeira posição do ranking prioritário pelo elevado 

grau de conhecimento que foi atribuído a esta matéria. Nos restantes temas destes blocos, 

nem há muito conhecimento generalizado acerca dos temas, nem muito interesse no setor 

acerca dos mesmos.  

O bloco que tratava de perguntas sobre divulgação e comercialização revelou temas 

considerados muito importantes para melhorar o setor. De fato, os quatro temas deste bloco 

aparecem no ranking das prioridades tecnológicas para o setor e também no ranking dos 

temas considerados mais cruciais.  

As comunicações e divulgações feitas por parte da comunidade técnico-científica em 

diversos eventos concentram-se nalgumas matérias. Nem todas as áreas de inovação e 

desenvolvimento tecnológico estão a receber a mesma atenção por parte da comunidade de 

investigadores ligados ao setor, nomeadamente algumas questões que surgem no topo dos 

temas considerados prioritários neste estudo.  

Ainda assim, foi possível verificar que maior parte das comunicações feitas sobre o bloco III 

nestes encontros são precisamente sobre a caracterização e avaliação dos parâmetros de 

qualidade do azeite, que coincide com o tema no ranking 1 deste estudo (caracterização 

sensorial de azeites monovarietais) e explica o elevado conhecimento que lhe foi atribuído 

pelos participantes no nosso inquérito. 
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Outra constatação foi o fato do encontro de Saragoça, organizado pelo COI, apresentar 

quase exclusivamente comunicações sobre o bloco que teve melhor desempenho no nosso 

trabalho, o bloco V que refere a temas de promoção do azeite e sua comercialização. É uma 

situação que vai de encontro às prioridades determinadas neste estudo. 

Concluindo, o setor é capaz de reconhecer os temas prioritários para desenvolvimento de 

tecnologias. Os desenvolvimentos técnicos mais importantes relacionados com a prática 

olivícola estão bem identificados e o conhecimento que existe acerca dos mesmos é 

considerado grande, podendo, no entanto, ver melhorada a sua divulgação e 

implementação. Os temas dos recursos genéticos assumem grande importância neste 

estudo e, embora haja conhecimento e desenvolvimento tecnológico a ser realizado, têm 

que ser garantidas as condições para o trabalho ser continuado. A afirmação mais pontuada 

neste estudo é acerca da caracterização sensorial de azeites, que embora seja um tema do 

bloco de perguntas da transformação não traduz a importância ou prioridade que os 

especialistas atribuíram a este tema. As questões de divulgação e comercialização 

colocadas a inquérito foram consideradas prioritárias e de elevada importância para o setor 

pois complementam a atividade da fileira. A comunidade científica e alguns agentes dos 

setor continuam a elaborar maior número de trabalhos nas questões relacionados com o 

aspeto económico da atividade olivícola. A nível nacional, a promoção e divulgação de 

trabalhos sobre os benefícios do consumo de azeite é bastante menor do que o que 

acontece noutros países produtores. 
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Anexo I – Esquemas de extração contínua 

 

Figura  14 Esquema de extração contínuo de 3 fases (Aires, 2007) 

 

Figura  15 Esquema de extração contínuo de 2 fases (Aires, 2007) 
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Anexo II – Correio eletrónico enviado aos participantes 

Para uma leitura mais fácil colocámos este Anexo numa página da internet com o endereço: 

http://porthos.tecnico.ulisboa.pt/AnexosTese/ 

 

http://porthos.tecnico.ulisboa.pt/AnexosTese/
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ANEXO III – Questionário enviado da 1ª ronda com respostas e 

comentários 

Para uma melhor consulta reunimos as respostas da 1ª ronda do questionário numa página 

da internet com o endereço: 

http://porthos.tecnico.ulisboa.pt/AnexosTese/ 

 

 

 

 

http://porthos.tecnico.ulisboa.pt/AnexosTese/
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ANEXO IV – Questionário da 2ªronda com respostas e comentários 

Para uma melhor consulta reunimos as respostas da 2ª ronda do questionário numa página 

da internet com o endereço: 

http://porthos.tecnico.ulisboa.pt/AnexosTese/ 

 

http://porthos.tecnico.ulisboa.pt/AnexosTese/
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ANEXO V – Critérios de análise sensorial de azeites virgens 

Para uma leitura mais fácil colocámos este Anexo numa página da internet com o endereço: 

http://porthos.tecnico.ulisboa.pt/AnexosTese/ 

 

 

 

http://porthos.tecnico.ulisboa.pt/AnexosTese/
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ANEXO VI – Folha de Prova de Concurso de Azeites Virgens 
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ANEXO VII – Resultados Finais 

Afirmações Pontuação 
Até 5 
anos 

6 a 15 
anos 

Mais de 
15 anos 

Não 
Sabe 

nº 
pergunta 

1 
Caracterização sensorial de 

azeites monovarietais de 
variedades nacionais. 

215 72,41% 10,34% 0,00% 17,24% 41 

2 

Sensibilização pública para 
os benefícios do consumo 
de azeite e promoção do 

uso dos diferentes tipos de 
azeite (face ao uso de 
outros óleos vegetais). 

185 89,66% 0,00% 0,00% 10,34% 49 

3 

Implementação das 
práticas culturais mais 
adequadas ao sistema 

olival - poda, fertilização, 
rega, manutenção do solo. 

184 72,41% 17,24% 0,00% 10,34% 13 

4 

Criação e conservação de 
uma colecção nacional de 
referência de  variedades 
de oliveira, assegurando a 
preservação de recursos 

genéticos nacionais 

184 68,97% 20,69% 3,45% 6,90% 2 

5 

Transferência de tecnologia 
e conhecimento entre as 

entidades do sistema 
científico e tecnológico e os 

agentes económicos do 
sector. 

183 79,31% 13,79% 0,00% 6,90% 50 

6 

Caracterização, avaliação e 
conservação da diversidade 
intervarietal e intravarietal 

das variedades regionais 
mais representativas da 
olivicultura em Portugal. 

175 75,86% 20,69% 0,00% 3,45% 1 

7 

Estudos de mercado dos 
principais destinos de 
exportação do azeite 

português. 

173 82,76% 3,45% 0,00% 13,79% 48 

8 
Desenvolvimento de novos 

sistemas de colheita 
mecânica para o olival. 

171 82,76% 10,34% 0,00% 6,90% 17 
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9 

Criação de uma plataforma 
nacional de promoção do 

azeite português (do 
género Wines of Portugal). 

170 86,21% 3% 0,00% 10,34% 47 

10 

Utilização da luta atraticida 
e de tratamentos 

inseticidas localizados no 
caso particular da mosca-

da-azeitona. 

167 75,86% 10,34% 0% 13,79% 25 

11 

Desenvolvimento de 
métodos expeditos de 
avaliação do estado de 

maturação da azeitona das 
principais variedades. 

166 75,86% 10,34% 0% 13,79% 30 

12 

Utilização de podas e 
fertilizações equilibradas 

na proteção contra pragas 
e doenças. 

165 68,97% 20,69% 0,00% 10,34% 24 

13 

Desenvolvimento de um 
sistema de controlo e 

certificação de material de 
propagação, ao nível 
sanitário e varietal. 

164 71,41% 10,34% 0% 17,24% 9 

14 

Melhoria dos sistemas de 
condução do olival 

intensivo, adaptados às 
cultivares com maior 

interesse, que promovam 
práticas culturais que 

assegurem maior 
rentabilidade económica e 
sustentabilidade ecológica, 
sem afectar a qualidade do 

azeite. 

162 51,72% 41,38% 0,00% 6,90% 14 

15 
Planeamento e gestão da 

água, aplicada a olivais, em 
perímetros de rega. 

160 72,41% 13,79% 0,00% 13,79% 18 

16 
Estudos de rega deficitária 
na produção de azeitona e 

rendimento em azeite 
159 75,86% 17,24% 0% 6,90% 19 

17 

Desenvolvimento de 
sistemas de decantação ou 

de centrifugação que 
permitam maximizar a 

qualidade do azeite. 

159 65,52% 10,34% 0,00% 24,40% 33 
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18 

Determinação das épocas e 
quantidades ótimas de 
aplicação de nutrientes 

através da fertirrega face 
às necessidades específicas 

dos olivais. 

159 75,86% 13,79% 0,00% 10,34% 20 

19 

Estudos da gestão do 
coberto vegetal no olival, 
para prevenir a erosão e 

melhorar a conservação do 
solo (mobilizações, 

herbicidas, enrelvamento, 
incorporação de matéria 

orgânica, RSU, resíduos de 
cultura e do lagar, etc). 

157 65,52% 24,14% 0% 10,34% 22 

20 

Estudo da evolução das 
características do produto 

ao longo da shelf live 
(estabilidade do produto), 

em função do tipo de 
embalagem e das 

condições de 
armazenamento e 

exposição. 

156 75,86% 10,34% 0,00% 13,79% 46 

21 

Estudo sobre os impactos 
das alterações climáticas 
no olival – produtividade, 
regularidade e incidência 

de pragas e doenças - e na 
qualidade do azeite. 

155 37,93% 37,93% 6,90% 17,24% 12 

22 

Estudos de melhoramento 
da fertilidade e fertilização 

do solo no olival, para 
melhoramento da 

produtividade sem afectar 
a qualidade do azeite 
(colmatar carências 

nutritivas específicas, evitar 
excessos de adubação). 

155 75,86% 13,79% 0% 10,34% 23 
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23 

Obtenção de novas 
variedades, mais 

produtivas, menos 
alternantes e mais 

tolerantes aos principais 
stresses bióticos (p.e. 

doenças) e abióticos (p.e. 
salinidade), num quadro de 
alterações climáticas e e de 

uso sustentável de 
fitofármacos. 

153 27,59% 58,62% 6,90% 6,90% 3 

24 
Desenvolvimento de novos 
sistemas de poda mecânica 

para olival. 
153 75,86% 17,24% 0,00% 6,90% 16 

25 

Melhoramento das 
tecnologias e processos dos 
sistemas de valorização dos 

subprodutos do lagar. 

152 48,28% 31,03% 0,00% 20,69% 40 

26 

Estudo do efeito das 
condições edafo-climáticas 

nas características 
organolépticas do azeite. 

149 59,62% 31,03% 0,00% 10,34% 11 

27 

Desenvolvimento de novos 
produtos derivados de 

azeite e azeitona 
(conservas, manteiga, 

pastas, azeitona probiótica, 
cosméticos). 

149 72,41% 17,24% 0,00% 10,34% 44 

28 
Desenvolvimento de 
estudos de zonagem 
olivícola em Portugal. 

148 65,52% 17,24% 0,00% 17,24% 10 

29 

Controlo do nível de 
gordura no bagaço de 

azeitona através da 
monitorização em contínuo 

(NIR). 

148 68,97% 6,90% 0,00% 24,15% 34 

30 

Desenvolvimento de 
métodos e práticas que 

reduzam a "pegada 
ecológica" do olival. 

145 68,97% 20,69% 0,00% 10,34% 28 

31 
Melhoramento da 

eficiência energética do 
funcionamento dos lagares. 

143 55,17% 17,24% 0,00% 27,59% 39 
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32 

Incremento da 
biodiversidade funcional do 

olival através da 
instalação/condução de 
áreas de compensação 

ecológica (por exemplo, 
enrelvamento; cabeceiras e 

bordaduras das parcelas; 
muros de pedra solta; 
sebes vivas) onde se 

encoraja o 
desenvolvimento de 

espécies de plantas nativas 
(auxiliares). 

141 55,17% 34,48% 0,00% 10,34% 21 

33 

Determinação dos efeitos 
da aplicação de 

subprodutos, de origem 
diversa, sobre as 

características do solo, a 
produção e a qualidade do 

azeite. 

141 48,28% 37,93% 0,00% 13,79% 26 

34 

Controlo da injeção da 
massa de azeitona nos 
decantares, através da 

medição do fluxo de 
passagem. 

140 72,41% 3,45% 0,00% 24,14% 32 

35 

Desenvolvimento de um 
“nariz eletrónico” fiável 
para a prova de azeites 

virgens. 

139 31,03% 41,38% 0,00% 27,59% 43 

36 

Cálculo da “pegada 
ecológica” e diferenciação 
do produto (informação no 

rótulo). 

139 72,41% 14% 0,00% 13,79% 45 

37 

Estudos de adaptação de 
variedades portuguesas ao 
sistema de cultivo de olival 

conduzido em sebe. 

138 48,28% 37,93% 3,45% 10,34% 5 
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38 

Melhoria dos sistemas de 
condução do olival super 
intensivo conduzido em 
sebe (superintensivo), 

adaptados às cultivares 
com maior interesse, que 

promovam práticas 
culturais que assegurem 

maior rentabilidade 
económica e 

sustentabilidade ecológica, 
sem afectar a qualidade do 

azeite. 

134 51,72% 31,03% 6,90% 10,34% 15 

39 

Utilização de coadjuvantes 
(talcos, microtalcos, etc) na 
extracção: comportamento 
das variedades nacionais. 

134 58,62% 10,34% 0,00% 31,03% 36 

40 

Estudos de adaptação de 
variedades estrangeiras 

com potencial de utilização 
em Portugal. 

133 44,83% 41,38% 3,45% 10,34% 4 

41 

Identificação e estudo de 
porta-enxertos mais 

tolerantes ao stress hídrico 
(ou com melhor resposta 

aos métodos de rega 
deficitária). 

130 31,03% 48,28% 6,90% 13,79% 8 

42 
Desenvolvimento de 

softwares de gestão do 
olival. 

130 72,41% 13,79% 0,00% 13,79% 29 

43 

Identificação de espécies 
de plantas e animais 

capazes de funcionarem 
como bioindicadoras de 

práticas culturais 
sustentáveis, para 

promoção do azeite junto 
dos consumidores, através 

da utilização de “rótulos 
verdes” (“green labels”). 

129 58,62% 31,03% 0,00% 10,34% 27 
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44 

Desenvolvimento de novas 
embalagens (ex: 

embalagens inteligentes- 
interação entre 

produto/consumidor de 
forma a revelar 

características sobre o 
produto). 

127 51,72% 20,69% 0,00% 27,59% 42 

45 

Melhoria do controlo da 
sedimentação da matéria 

orgânica nas águas 
residuais. 

126 48,28% 17,24% 0,00% 34,48% 38 

46 

Obtenção de novas 
variedades/clones 

adaptáveis ao sistema de 
cultivo de olival conduzido 

em sebe. 

125 41,38% 41,38% 3,45% 13,79% 6 

47 

Melhoria da eficiência 
energética, através da 

introdução de um sistema 
de aquecimento prévio 
(por passagem de água 

quente) desde a tubagem 
da bomba da massa (no 
moinho) até à batedora. 

125 62,07% 6,90% 0,00% 31,03% 37 

48 

Utilização de enzimas para 
melhoria do rendimento de 

segunda extração (na 
termobatedura). 

120 44,83% 20,69% 0,00% 34,48% 35 

49 

Novos processos de 
moenda de azeitona: 

utilização de microondas 
para maximizar o 

rendimento em azeite. 

119 58,62% 13,79% 0,00% 27,59% 31 

50 

Identificação e estudo de 
porta-enxertos de baixo 
vigor para utilização em 

olivais conduzidos em sebe. 

115 24,14% 55,17% 6,90% 13,79% 7 
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ANEXO VIII – Caixa de Bigodes das 10 prioridades identificadas no 

Quadro 2 

Caixa de Bigodes relativas às ao grau de importância das 10 afirmações prioritárias 
identificadas na análise dos resultados. 
 
 

 

0 “Não sabe / Não responde” 

1 “Baixo” 

2 “Médio” 

3 “Alto” 

4 “Crucial” 

r1q41 1ª ronda, questão 41 

r2q41 2ª ronda, questão 41 

r1q49 1ª ronda, questão 49 

r2q49 2ª ronda, questão 49 

r1q13 1ª ronda, questão 13 

r2q13 2ª ronda, questão 13 

r1q2 1ª ronda, questão 2 

r2q2 2ª ronda, questão 2 

r1q50 1ª ronda, questão 50 

r2q50 2ª ronda, questão 50 

r1q1 1ª ronda, questão 1 

r2q1 2ª ronda, questão 1 

r1q48 1ª ronda, questão 48 

r2q48 2ª ronda, questão 48 

r1q17 1ª ronda, questão 17 

r2q17 2ª ronda, questão 17 

r1q47 1ª ronda, questão 47 

r2q47 2ª ronda, questão 47 

r1q25 1ª ronda, questão 25 

r2q25 2ª ronda, questão 25 

 
Quadro 8 - Legenda da Figura 16 



Estudo Prospetivo das Necessidades Tecnológicas do Olival e Azeite  

 

 

79 

 

 

 

 

Figura - 16 Caixa de Bigodes 


