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Toneladas 69 421 134 772 100 316 141 214 98 133 206 235

f 
- Valor previsto Fonte: INE/ GPP
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As previsões do INE apontam para que a campanha oleícola de 2021 seja a mais produtiva de sempre. Em virtude de ser um ano de safra da cultura do 

olival, aliado a excelentes condições agrometeorológicas e ao aumento superfície do sistema de produção intensivo, é estimado que a produção alcance 

2,25 milhões de hectolitros na campanha oleícola de 2021, cerca de +46% do que a produção de 2019, o segundo melhor registo desde 1915. De um modo 

geral, o azeite produzido apresenta uma boa qualidade, com baixa acidez e boas caraterísticas organoléticas. Como reverso, ocorreu esgotamento da 

capacidade máxima instalada dos lagares e, consequentemente, à suspensão da sua receção e laboração. Por forma a contornar esta situação de 

interrupção da cadeia de transformação, alguns produtores optaram por entregar parte da sua produção em lagares espanhóis.

Na semana em análise prosseguiu a campanha de comercialização de azeite 2021/2022 nas áreas de mercado de Alentejo Sul, Alentejo Central, Alentejo 

Norte, Ribatejo, Beira Interior, Beira Litoral e Trás-os-Montes. As cotações mantiveram-se inalteradas excepto nas áreas de mercado do Alentejo Norte e 

Trás-os-Montes.

O azeite na área de mercado do Alentejo Norte apresenta uma qualidade excelente e a oferta por parte dos operadores continua alta e a procura 

acentuada por parte dos compradores. Prevê-se que em relação à campanha anterior, a produção de 2021 seja duas a três vezes superior. A cotação de 

Azeite virgem engarrafado registou uma subida de 6% em relação à semana anterior. Nas áreas de mercado Alentejo Central e Alentejo Sul, a qualidade do 

azeite apresenta-se boa e estima-se uma produção superior em comparação com a campanha anterior. 

Na área de mercado do Ribatejo, a oferta mantem-se alta e a procura média e a qualidade do azeite apresenta-se boa.

Na semana em análise na área de mercado da Beira Interior, a oferta mantem-se alta para uma procura média. Prevê-se que nesta campanha a produção 

e a produtividade sejam superiores que a anterior. 

Na área de mercado da Beira Litoral, a oferta e a procura diminuíram. O escoamento dos stocks mantém-se fluído. Prevê-se uma produção abundante com 

elevado rendimento.

O volume de transações de azeite virgem extra a granel efetuado na área de mercado Trás-os-Montes, apresentou uma descida em relação à semana 

anterior, enquanto o azeite virgem extra engarrafado registou um aumento significativo. Ambas as cotações subiram 2% em relação à semana 18. A 

situação do mercado foi de uma oferta alta e uma procura média/ baixa. A produção de azeitona e o rendimento foram superiores em relação à campanha 

anterior, por isso, é estimado um aumento da produção de azeite classificado com uma boa qualidade. 

A nível nacional, as cotações de azeite virgem extra (≤ 0,8°) em garrafão de 5 litros mantiveram entre 3,65 €/litro na área de mercado da Beira Interior e 

5,50 €/litro nos mercados Alentejo Sul e Beira Litoral e as cotações de azeite virgem (0,8°≤ 2,0°) em garrafão de 5 litros mantiveram-se entre 3,30 €/litro na 

área de mercado Trás-os-Montes e 5,00 €/litro na área de mercado da Beira Litoral. 

A cotação de azeite virgem extra a granel (0,8°≤ 2,0°) aumentou para 3,48 €/kg na área de mercado de Trás-os-Montes. 

Em Espanha (Olimerca), líder do mercado mundial de azeite, as cotações médias do azeite virgem extra a granel na Andaluzia variaram entre 3,40 €/kg na 

província de Jaén e Granada e 3,55 €/kg na província de Sevilha. Na região da Extremadura a cotação média registada manteve-se 3,40 €/kg. 
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Fonte: INE (dados preliminares de 2021 e 2022).

2021 2022

 (t)  (%)

331 2 672 2 341 707%

2020 2021

1 000 €  (%)

718 1 838 1 120 156%

Fonte: INE (dados preliminares de 2021 e 2022).
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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)

janeiro a março (1 000€)

  Variação 

1 000 €

janeiro a março (t)

  Variação 

 (t)

2022 - Semana 19Newsletter
Azeite e Azeitona

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)

COMÉRCIO INTERNACIONAL

(PORTUGAL-MUNDO)

9 a 15 de maio

Comparando o primeiro trimestre do corrente ano com o período homólogo de 2021, verifica-se que o Saldo comercial português continua a apresentar 

superavit em cerca de 1 milhão de Euros neste sector.

Valor (1 000€)

2021 2022
 jan a mar

2021/2022

março 

2021/ 2022

fev 2022/

 março 2022
2021 2022

 jan a mar

2021/2022

março 

2021/ 2022

fev 2022/

 março 2022

Azeitonas, frescas ou refrigeradas 688 867 26 13 -42 1 134 3 287 190 209 -25

Azeitonas de conserva 293 515 76 31 -34 14 8 -43 -46 62

Azeitonas congeladas 17 14 -15 7 14 293 120 407 240 393 62

Azeitonas preparadas ou conservadas

(em vinagre ou em ácido acético)
736 1 183 61 19 26 214 317 48 -5 -63

Azeitonas preparadas ou conservadas

(exceto em vinagre ou em ácido acético)
5 701 4 001 -30 -50 -32 6 671 4 400 -34 -42 -4

Total 7 435 6 580 -11 -36 -27 8 153 8 418 3 -13 -13

Importação Exportação 

Produtos

janeiro a março (1 000€) Variações (%) janeiro a março (1 000€) Variações (%)

Peso (t)

2021 2022
 jan a mar

2021/2022

março 

2021/ 2022

fev 2022/

 março 2022
2021 2022

 jan a mar

2021/2022

março 

2021/ 2022

fev 2022/

 março 2022

Azeitonas, frescas ou refrigeradas 743 1 088 46 18 -58 1 720 4 873 183 196 -22

Azeitonas de conserva 262 448 71 15 164 425 94 50 -47 496 85

Azeitonas congeladas 8 7 -14 6 -38 64 240 278 -68 21

Azeitonas preparadas ou conservadas

(em vinagre ou em ácido acético)
694 1 022 47 9 13 105 139 33 -4 -63

Azeitonas preparadas ou conservadas

(exceto em vinagre ou em ácido acético)
4 811 3 232 -33 -59 -47 4 867 3 167 -35 -42 -20

Total 6 518 5 796 -11 -43 -42 6 849 8 468 24 8 -20

Exportação 

Variações (%) Variações (%)

Produtos

janeiro a março (t) janeiro a março (t)

Importação 


