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AZEITE

Após um ano de contrassafra, originando, de uma forma geral, uma carga de frutos significativamente superior à alcançada na

campanha anterior, o INE prevê para a campanha 2021/2022 uma produtividade superior a 3 toneladas por hectare nos olivais para

azeite, superando em grande medida as campanhas anteriores.

Em relação ao mês de outubro de 2021, o INE observou uma variação positiva no índice de preços no produtor de azeite a granel em

+16,2%, e em relação ao mês anterior, verificou uma diminuição no índice de preços do azeite a granel em -2,8%.

Na semana em análise é dada como iniciada a campanha de comercialização de azeite 2021/2022 na área de mercado Beira Interior, e

prosseguiu nas áreas de mercado do Alentejo Norte, Ribatejo e Beira Litoral.

Na área de mercado da Beira Interior o azeite apresenta boa qualidade e existe uma oferta muito elevada para uma procura média.

Prevê-se que nesta campanha a produção seja superior e de melhor qualidade que a anterior. As cotações mantêm-se estáveis na área

de mercado da Beira Litoral devido ao equilibrio existente entre uma oferta e uma procura média/ alta.

Em comparação com o período homólogo das campanhas anteriores, na área de mercado do Ribatejo, verificou-se que a procura nos

lagares continua bastante inferior, estes estão a laborar de pequenos produtores e para stock interno. Na área de mercado do Alentejo

a oferta por parte dos operadores continua alta e a procura acentuada por parte dos compradores.

A nível nacional, as cotações mais frequentes de azeite virgem extra (≤ 0,8°) em garrafão de 5 litros variaram entre 3,65 €/litro e 4,80

€/litro e as cotações mais frequentes de azeite virgem (0,8°≤ 2,0°) em garrafão de 5 litros variaram entre 4,00 €/litro e 4,80 €/litro.

Ainda se observaram registos de cotações de azeite virgem e virgem extra a granel. As suas cotações mais frequentes variaram entre

2,95 €/kg e 3,35 €/kg.

Em Espanha (Olimerca), líder do mercado mundial de azeite, as cotações médias do azeite virgem extra a granel na Andaluzia variaram

entre o mínimo de 3,15 €/kg, na província de Granada e o máximo de 3,40 €/kg, na província de Sevilha. Na provícia de Jaèn a cotação

média registada foi de 3,25 €/kg e na região da Extremadura de 3,15 €/kg.
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AZEITONA PARA AZEITE

As previsões do INE indicam que a produtividade da azeitona de mesa ultrapassa as 2 toneladas por hectare. Face a este aumento 

previsto, instalou-se alguma preocupação por parte dos produtores, principalmente na região de Trás-os-Montes, relativamente à 

disponibilidade e custo da mão-de-obra para a apanha desta cultura, com um período de oportunidade de colheita muito limitado.

Na semana em análise, prosseguiu a campanha de comercialização de azeitona de mesa na área de mercado Castelo Branco, onde a 

azeitona de mesa variedade Galega é de qualidade média. A oferta diminuiu de média para quase nula e a procura de alta também para 

quase nula. 

As cotações no produtor mantiveram-se estáveis, variaram entre 0,40 €/kg e 0,60 €/kg, sendo a cotação mais frequente de 0,5 €/kg.

Em Espanha (Olimerca) na região da Andaluzia, as cotações de azeitona de mesa disponíveis foram as seguintes: 

   - Variedade Manzanilla - 0,85 €/kg; 

   - Variedade Gordal - 1,20 €/kg;

   - Variedade Hojiblanca - 0,56 €/kg.

Na semana em análise prosseguiu a campanha de comercialização de azeitona para azeite nas áreas de mercado Alentejo Sul, Alentejo 

Central, Alentejo Norte, Beira Interior e de Trás-os-Montes .

Comparando com a campanha anterior, na área de mercado de Trás-os-Montes estima-se uma produção superior em cerca de 10% e 

esta semana continua-se a verificar um aumento de transações de azeitona para azeite. A campanha de colheita de azeitona atinguiu a 

capacidade máxima de transformação dos lagares e as unidades de recepação de bagaço de azeitona estão proximas de atingir o limite 

de armazenamento. O mercado apresentou uma oferta/ procura alta e equilibrada. O produto apresenta-se com boa qualidade e 

calibre graúdo.

Na área de mercado da Beira Interior, a oferta continua muito alta para uma procura média/ baixa e a qualidade do produto é média.

Nas áreas de mercado do Alentejo, a oferta apresenta-se alta e uma procura média/ alta. Prevê-se que nesta campanha a produção seja 

ineditamente elevada e o produto apresenta-se com boa qualidade. 

As cotações variaram-se entre 0,20 €/kg e 0,45 €/kg e as cotações mais frequentes entre 0,25 €/kg e 0,40 €/kg.



Peso (t)

  Variação   Variação 

2019-2020 2020-2021  (%) 2019-2020 2020-2021  (%)

Azeite Virgem Extra 54 956 64 634 18 160 283 136 712 -15

Azeite Virgem 50 568 50 651 0 8 818 308 3 795 -100

Azeite Virgem Lampante 5 990 8 798 47 16 568 23 779 44

Azeite não virgem 29 806 2 097 -93 22 858 26 504 16

Total de Azeite 141 319 126 180 -11 208 528 190 789 -9

Fonte: INE (dados definitivos de 2019 e preliminares de 2020 e 2021)

2019-2020 2020-2021

 (t)  (%)

67 208 64 610 -2 599 -4%

Valor (1.000€)

  Variação   Variação 

2019-2020 2020-2021  (%) 2019-2020 2020-2021  (%)

Azeite Virgem Extra 122 037 172 049 41 473 595 446 059 -6

Azeite Virgem 102 813 128 105 25 19 853 11 102 -44

Azeite Virgem Lampante 10 124 20 224 100 27 348 46 174 69

Azeite não virgem 56 434 50 473 -11 65 971 83 450 26

Total de Azeite 291 408 370 851 27 520 795 586 785 13

Fonte: INE (dados definitivos de 2019 e preliminares de 2020 e 2021)

2019-2020 2020-2021

(1.000€)  (%)

229 387 215 934 -13 454 -6%

Os principais países com que Portugal comercializa Azeite são os seguintes:
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Produtos
outubro a setembro (t) outubro a setembro (t)
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COMÉRCIO INTERNACIONAL
(PORTUGAL-MUNDO)

AZEITE
NC8 - Azeite Virgem Extra (15091020), Azeite Virgem (15091080), Azeite Virgem Lampante (15091010), Azeite não virgem (150990) e Azeite total (1509)

Comparando as duas últimas campanhas de azeite, verifica-se que o Saldo comercial português diminuiu, mantendo-se, no entanto positivo, ou seja, 

Portugal continua a ter superavit neste sector. Comparando com a campanha 2019-2020, verificou-se na campanha anterior uma diminuição (-9%) 

no volume das exportações, mas em termos monetários as exportações apresentaram um aumento de 13%, ou seja, um crescimento de mais 66 mil 

euros.

Importação Exportação 

outubro a setembro (t)

  Variação 

 (t)

Saldo Comercial (Exportações - Importações)

Importação Exportação 

Saldo Comercial (Exportações - Importações)

Para consulta de preços de produtos agrícolas consultar:

www.gpp.pt/index.php/sima/sistema-de-informacao-de-mercados-agricolas-sima-

-------------------------

O SIMA no Facebook:

 http://www.facebook.com/SIMA.Portugal

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADOS AGRÍCOLAS

(Coordenação Central)

Divisão de Estatística

Direção de Serviços de Estatística

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

Praça do Comércio, 1149-010 Lisboa

e-mail: sima@gpp.pt                  tel: 213 234 600

Produtos
outubro a setembro (1.000€) outubro a setembro (1.000€)

outubro a setembro (1.000€)

  Variação 

(1.000€)

Principais Destinos    ↗ 2019  2020 
 (173 606 t)  (198 341 t) 

Espanha 39,7% Espanha 38,6% 

Brasil 34,8% Brasil 37,3% 

Itália 16,6% Itália 16,8% 

França 2,1% França 1,8% 

EUA 1,8% Angola 0,9% 

Angola 1,1% EUA 0,8% 

Outros países 3,9% Outros países 3,7% 

 

Principais Origens    ↘ 

↘↘↗↘ 
2019  2020 

 (121 743 t)  (144 270 t) 

Espanha 98,7% Espanha 97,9% 

Itália 0,7% Tunísia 1,7% 

Marrocos 0,4% Itália 0,1% 

França 0,1% Países Baixos 0,1% 

Outros países 0,1% Outros países 0,2% 

 



Peso (t)

  Variação   Variação 

2020 2021  (%) 2020 2021  (%)

Azeitonas, frescas ou refrigeradas 1 682 2 188 30 9 928 5 885 -41

Azeitonas de conserva 2 212 781 -65 433 199 -54

Azeitonas congeladas 26 20 -20 250 513 105

Azeitonas preparadas ou conservadas (em vinagre ou em ácido acético) 1 270 1 998 57 347 282 -19

Azeitonas preparadas ou conservadas (exceto em vinagre ou em ácido acético) 13 468 13 322 -1 14 982 14 140 -6

Total 18 657 18 310 -2 25 939 21 019 -19

Fonte: INE (dados definitivos de  2020 e preliminares de 2021).

2020 2021

 (t)  (%)

7 282 2 710 -4 572 -63

Valor (1.000€)

  Variação   Variação 

2020 2021  (%) 2020 2021  (%)

Azeitonas, frescas ou refrigeradas 1 465 1 908 30 7 065 4 053 -43

Azeitonas, conservadas transitoriamente 2 112 872 -59 55 36 -35

Azeitonas congeladas 49 42 -14 385 917 138

Azeitonas, preparadas ou conservadas (em vinagre ou em ácido acético) 1 228 2 059 68 715 567 -21

Azeitonas preparadas ou conservadas (exceto em vinagre ou em ácido acético) 17 410 16 840 -3 20 295 19 002 -6

Total 22 263 21 721 -2 28 516 24 575 -14

Fonte: INE (dados definitivos de  2020 e preliminares de 2021).

2020 2021

(1.000€)  (%)

6 252 2 854 -3 398 -54%
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Produtos
janeiro a agosto (1.000€) janeiro a agosto (1.000€)

Saldo Comercial (Exportações - Importações)

AZEITONA DE MESA

NC8 - Azeitonas frescas (07099210), Azeitonas de conserva (07112010), Azeitonas congeladas (07108010), Azeitonas conservadas em vinagre ou em ácido acético (20019065) e 

Azeitonas conservadas (exceto em vinagre ou em ácido acético) (20057000)

Comparando os primeiros 8 meses de 2020 com os de 2021, verifica-se que o Saldo comercial português diminuiu, mantendo-se, no entanto positivo, ou 

seja, Portugal continua a ter superavit neste sector.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

(PORTUGAL-MUNDO)

6 a 12 de dezembro

Para consulta de preços de produtos agrícolas consultar:

www.gpp.pt/index.php/sima/sistema-de-informacao-de-mercados-agricolas-sima-

-------------------------

O SIMA no Facebook:

 http://www.facebook.com/SIMA.Portugal

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADOS AGRÍCOLAS

(Coordenação Central)

Divisão de Estatística

Direção de Serviços de Estatística

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

Praça do Comércio, 1149-010 Lisboa

e-mail: sima@gpp.pt                  tel: 213 234 600

Saldo Comercial (Exportações - Importações)

Importação Exportação 

Produtos
janeiro a agosto (t) janeiro a agosto (t)

Importação Exportação 

janeiro a agosto (1.000€)

  Variação 

(1.000€)

janeiro a agosto (t)

  Variação 

 (t)


