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1. PRODUTOS ESTUDADOS

Os produtos estudados foram escolhidos (Fig.1.-1) por apresentarem

simultaneamente condições técnicas de produção e possibilidade de utilização por uma

ou mais indústrias.

Fig.1.-1

De acordo com o destino de utilização dado ao produto transformado, assim se

agruparam as respectivas indústrias em alimentares e não alimentares – Quadro 1. - 1.
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Quadro. 1. – 1 – Produtos Estudados

INDÚSTRIAS ALIMENTARES Produtos
ABATE E PRODUTOS À  BASE DE CARNES Carne de Bovino
LEITE E IOGURTES Leite  vaca
QUEIJO DE OVELHA Leite de ovelha
QUEIJO DE CABRA Leite de cabra

Trigo Duro
Trigo Mole

CERVEJA Cevada
VINHO Uva de vinho

Tomate indústria
Batata conservação
Pimento/Malagueta
Cebola
Cenoura/Nabo
Couve Flor/Bróculos
Ervilha
Fava
Feijão Verde
Alho
Feijão seco
Grão de bico
Tremoço
Amêndoa
Noz
Ameixa
Maçã
Pêra
Pêssego/Damasco
Citrinos
Uva de Mesa
Morango
Melão

CONSERVAS Azeitona de Mesa
AZEITE Azeite
CAFÉ Chicória
AÇUCAR Beterraba Sacarina

Girassol
Soja
Colza

INDÚSTRIAS NÃO ALIMENTARES Produtos
FORRAGENS SECAS Luzerna
PRODUÇÃO DE SEMENTES Sementes forrageiras

Milho
Sorgo
Algodão
Linho

CAIXAS DE MADEIRA E OUTRAS IND Choupo
Nogueira  (nigra)
Cipreste
Girassol
Colza
Semente de linho
Semente de algodão
Trigo
Cevada
Subprodutos 
Madeira
Beterraba sacarina
Trigo
Cevada
Sorgo doce
Milho

MOAGEM E MASSAS

CONSERVAÇÃO DE FRUTOS E SUMOS

PRODUÇÃO DE ÓLEOS

ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

CONSERVAÇÃO DE HORTÍCOLAS

CONSERVAÇÃO DE LEGUMINOSAS

FRUTOS SECOS

BIOETANOL   (Tecnologia 2)

BIOETANOL   (Tecnologia 3)

TEXTEIS

MOBILIÁRIO

BIODISEL

BIOETANOL  (Tecnologia 1)
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2. PARÂMETROS ESTUDADOS

Com vista à criação do quadro de referência das culturas a realizar no regadio de

Alqueva e de acordo com a metodologia apresentada no relatório anterior, foram

estudados quarenta e quatro produtos, segundo cinco parâmetros: área potencial de

produção, possibilidade de transformação, preço, procura e qualidade (Fig.2. - 1).

A determinação da área potencial dos diferentes produtos foi considerada

indispensável para se ter uma dimensão “em absoluto” da capacidade de produzir cada

um desses produtos e para se conhecer o potencial agrícola do regadio de Alqueva. As

áreas potenciais de produção são um contributo para responder à pergunta colocada:

Quais as culturas que se podem realizar?

 A possibilidade de transformação dos diferentes produtos constitui, do ponto de

vista do produtor, uma alternativa para venda, senão da totalidade, pelo menos de parte

significativa das produções, assegurando maior estabilidade ao seu escoamento.

Nestas circunstâncias, importa conhecer as necessidades das indústrias

actualmente existentes e os problemas com que estas se deparam na obtenção das

matérias-primas. Igualmente importa conhecer o interesse dos industriais em vir a

adquirir essas matérias-primas na Zona de Intervenção de Alqueva. São indicações

importantes a ter em conta na definição das opções de produção.

Fig.2. - 1

PRODUTOS

ÁREA
POTENCIAL
PRODUÇÃO

PREÇO

PROCURA

TRANSFORMAÇÃO

QUALIDADE

Parâmetros analisados
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O conhecimento da possibilidade de transformação dos produtos ajuda a

fundamentar a resposta a outras questões colocadas:

Há quem nos compre as produções? Onde podemos vender as nossas

produções?

Se não há indústrias na região quem nos vai comprar alguns desses produtos?

Por outro lado o conhecimento dos custos de produção dos diferentes produtos e a

sua comparação com o preço do mercado mundial, permite saber se o produto é ou não

competitivo.

Os produtos competitivos podem constituir uma oferta de grande dimensão, ser

transaccionados num mercado mais amplo e serem perspectivados para exportação.

A estrutura dos custos de produção é também relevante nas decisões a tomar

porque permite conhecer e comparar o peso dos diferentes encargos. O valor dos

encargos com a rega e a sua importância relativa na estrutura de custos é

particularmente importante quando se trata de reconverter sequeiro em regadio. Mas é

igualmente importante conhecer e comparar os consumos intermédios com os outros

custos para se ter uma ideia das implicações ambientais das culturas.

Ter informação sobre a competitividade dos produtos e a estrutura dos custos de

produção é hoje indispensável na decisão sobre as culturas a realizar e contribui para

fundamentar as respostas às seguintes questões:

Os preços serão compensadores?

E com este preço da água vai valer a pena produzir em regadio?

Hoje a cultura até pode pagar! Mas como será quando a água chegar à minha

zona?

Não é melhor continuar a produzir no sequeiro e receber as ajudas?

Vamos fazer culturas com ajudas ou vamo-nos voltar para outras?

Também a obtenção de informação sobre a procura permite identificar as

quantidades transaccionadas de um determinado bem ao longo dos vários anos,

conhecer e medir a importância desse bem, para os consumidores e ainda estimar a sua

importância futura.

O conhecimento da dimensão e comportamento dos mercados, nacional e

comunitário, no que respeita às importações e exportações permite ainda avaliar a

capacidade de penetração nesses mercados.
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A informação sobre os mercados dos diferentes produtos, tem pois um papel

decisivo na escolha das culturas pelos produtores e contribui para responder às

seguintes questões:

Quais as culturas que se devem realizar no regadio de Alqueva?

As culturas têm todas o mesmo interesse?

Por último, conhecer as exigências do consumidor no que respeita à qualidade dos

produtos, é indispensável para assegurar a comercialização em mercados cada vez mais

exigentes.

Torna-se por isso necessário que os produtores saibam quais os requisitos dos

diferentes produtos que respondem às necessidades dos vários agentes compradores, por

forma a que estes aspectos possam ser considerados nas decisões a tomar sobre as

produções.

2.1 Metodologias utilizadas no estudo dos parâmetros

Para cada um dos parâmetros foi definida uma metodologia específica que permite

recolher e sistematizar os dados e apurar os resultados que permitirão fundamentar as

respostas às questões referidas na introdução.

Apresenta-se de seguida a metodologia utilizada nos vários parâmetros:

Área potencial de produção

De acordo com a metodologia previamente estabelecida, o potencial agrícola de

Alqueva foi estudado cultura a cultura. Assim, determinou-se uma área potencial de

produção para cada uma tendo por base, na maior parte dos casos, as respectivas

exigências edafo-climáticas e o seu comportamento face às restrições dos solos e do

clima. Ou seja, procurou-se obter uma dimensão "em absoluto" da capacidade de

produzir cada um dos produtos estudados.

Numa primeira fase, foram definidas as exigências de cada cultura, no que respeita

a um conjunto de seis características dos solos: espessura, textura, compacidade, pH,

drenagem interna e salinidade. Seguidamente, identificaram-se os solos que

apresentavam as características exigidas para cada cultura (Martins et al., 2003), de

acordo com "A Classificação dos Solos de Portugal – nova versão" de Cardoso (1974),

o que permite a representação gráfica dos resultados pela utilização da "Carta de Solos
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de Portugal" do Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário (SROA, 1966)

digitalizada.

Numa segunda fase, foram seleccionados parâmetros climáticos específicos que

interferem de forma limitativa na expressão do potencial produtivo de cada cultura e

essa informação foi cruzada com a informação relativa aos solos. A informação

climática de base foi recolhida a partir de diversos trabalhos - SMN (1974), Guerreiro

et al. (1999) e Almeida (1967).

Como resultado, obteve-se a quantificação e a distribuição territorial das áreas

com potencial para produzir cada uma das culturas nos perímetros de rega do EFMA,

tendo em conta as restrições que decorrem estritamente das características

edafo-climáticas da zona. Esta informação é apresentada sob a forma de cartografia no

documento "Atlas Rural da Zona de Intervenção de Alqueva".

Refere-se que a área total dos perímetros de rega - medida graficamente e tendo

como base a "Carta de Solos de Portugal" - totaliza 133.608,71 ha.

No caso dos cereais de sequeiro, foi estudada a aptidão dos solos, tendo por base a

respectiva capacidade de uso para a cultura cerealífera extensiva, de acordo com a

"Carta de Capacidade de Uso dos Solos de Portugal" do Serviço de Reconhecimento e

de Ordenamento Agrário (SROA, 1980). A zona analisada foi a totalidade da Zona de

Intervenção de Alqueva – ZIA, exceptuando as áreas regadas.

No que respeita às espécies florestais, foi apenas efectuado um zonamento para

toda a ZIA, tendo por base as suas preferências ecológicas (Ferreira et al., 2001).

Para a realização deste trabalho, foi solicitada colaboração e consultada

bibliografia junto do INIAP, de vários organismos centrais e regionais e, ainda, de

diversos especialistas e produtores.

Os factores climáticos são inúmeros e o planeamento em larga escala deve adoptar

características expeditas e utilizar um número reduzido de parâmetros. Além disso, são

poucos os que estão disponíveis. Já o planeamento do agricultor, à escala micro, deverá

utilizar um número maior de parâmetros.

As metodologias específicas utilizadas na delimitação das áreas potenciais de

produção de cada cultura são apresentadas no capítulo 3.
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Possibilidade de Transformação

Verificada a existência de indústria transformadora em Portugal Continental para

os produtos seleccionados, procurou-se obter informação sobre estas indústrias e

matérias-primas utilizadas. Com esta finalidade promoveram-se reuniões com as várias

Associações Industriais integradas na Federação das Indústrias Portuguesas Agro-

alimentares (FIPA). Efectuaram-se também reuniões directamente com os industriais

tendo em vista conhecer: a capacidade instalada, a capacidade disponível, os problemas

existentes na obtenção das matérias-primas, o recurso à importação de produtos, as

perspectivas de expansão, as características das matérias primas utilizadas e pretendidas

e o interesse em virem a adquirir matérias-primas produzidas no regadio de Alqueva.

Procedeu-se também à recolha e análise dos dados sobre o consumo de matérias-

primas, obtidos a partir do Inquérito Anual à Produção Agro-industrial, efectuado pelo

INE.

Calculou-se o Índice de Transformação existente que consiste na relação entre a

área de produção necessária para satisfazer a procura pela indústria e a área total do

regadio de Alqueva ( 131 408 hectares – inclui os perímetros em exploração ), expresso

em percentagem. Como valor da procura pela indústria considerou-se a média dos

últimos três anos.

Procura

Para análise da procura que foram considerados três aspectos:

- A procura nacional ainda não satisfeita pela produção nacional (procura nacional

não satisfeita);

- A procura nacional total;

- A procura da união europeia não satisfeita pela produção dos diferentes estados-

membros (procura comunitária não satisfeita).

Procura nacional não satisfeita

Para identificar a procura nacional não satisfeita, analisou-se para os anos de 1993

a 2002 qual o comércio externo português mais relevante (importações ou exportações)

e foram feitas estimativas de evolução até ao ano de 2013.
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Nos produtos em que as importações eram predominantes em relação às

exportações, considerou-se como indicador de análise o valor das importações

portuguesas estimadas para o ano de 2007. O ano de 1997 foi escolhido por ser o ano de

entrada em exploração dos últimos blocos programados.

Nos produtos em que as exportações predominavam sobre as importações,

considerou-se como indicador o acréscimo previsível de exportações entre os anos de

2002 (últimos valores observados) e o ano de 2007 (último ano programado).

Para obtenção destes dados foram utilizadas as Estatísticas do Comércio Externo

do Eurostat relativas a Portugal, para um período de 10 anos (1993-2002). Foram

analisadas as exportações e importações portuguesas, quer provenientes do espaço

comunitário (intra-comunitárias), quer provenientes de fora da Comunidade (extra-

comunitárias).

Procura total

Nos produtos onde haviam dados relativos ao consumo humano - estatísticas

agrícolas, balanças alimentares - utilizaram-se as quantidades, expressas em toneladas,

relativas ao último ano com valores observados – ano de 2001 - como sendo o nível de

procura total para estes produtos.

Naqueles produtos onde não havia informação do consumo humano, mas existia

disponível informação relativa ao comércio externo e à produção nacional, calculou-se o

consumo aparente1 destes produtos e considerou-se o valor de 2001 como sendo o nível

de procura total para estes produtos.

Nos produtos onde não havia informação disponível relativa quer ao consumo

humano quer à produção nacional, considerou-se o valor das importações em 2001, em

toneladas – Estatísticas do Comércio Externo, Eurostat - como sendo o nível de procura

total.

Procura comunitária não satisfeita.

Considerou-se como indicador de procura comunitária não satisfeita a média, para

o período 1993 – 2002,  das importações extra comunitárias, expressas em toneladas.

                                                
1 Consumo aparente (em toneladas)  = Produção (ton) + Importações (ton) – Exportações (ton)
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Foram utilizada as estatísticas do Eurostat relativas ao comércio externo da União

Europeia referentes a este período.

Consumo per capita e elasticidade procura-rendimento

A maioria dos dados relativos aos consumos per capita  foram obtidos com

recurso, às estatísticas de balanças alimentares existentes, por serem aquelas que

apresentam séries com melhor qualidade de informação. Quando não era possível obter

dados por esta via, recorreu-se, quando possível, às balanças de aprovisionamento das

estatísticas agrícolas. Em certos casos (nomeadamente algodão) em que não existia

disponível qualquer informação quanto ao consumo humano, calcularam-se

elasticidades com base no consumo aparente.

Utilizou-se como indicador de rendimento as despesas de consumo privado das

séries longas do Banco de Portugal.

A previsão deste indicador baseou-se nas expectativas para a retoma da economia

formuladas pelo Governo.

A maioria das estimativas das elasticidades foi obtida através de sofisticados

métodos econométricos, de acordo com os últimos desenvolvimentos destas matérias –

raízes unitárias, vectores autorregressivos e cointegração, por exemplo – e,

seguidamente, validadas por uma potente bateria de testes estatísticos.

Dada a fraca qualidade das respectivas  séries estatísticas, algumas elasticidades

foram calculadas por processos não econométricos (vinho e azeitona de mesa, por

exemplo).

Grau de auto-aprovisionamento

Grau de auto aprovisionamento = (Produção/ Consumo aparente) x 100

Este indicador foi calculado apenas para Portugal.

Como dados da produção utilizaram-se as estatísticas agrícolas relativas ao

período 1986-2001. Para o mesmo período foi calculado o consumo aparente com

recurso a esta informação e às estatísticas do comércio externo para o mesmo período.
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Índice de Balassa

Índice de Balassa = [Exportação – Importações] (em módulo)/ (Exportações + Importações)

Calculou-se este indicador para Portugal e para a União Europeia como um todo,

com base nos dados do comércio externo do Eurostat relativos ao período 1993-2002.

Preço

Para cada um dos produtos estudados, foi calculado um custo unitário de produção

(em euro/kg).

Para o cálculo deste custo foram considerados todos os custos de produção, quer

estes reflectissem um encargo real ou fossem um encargo atribuído, no caso da

utilização de recursos próprios.

Desta forma podemos, nomeadamente, comparar situações de produção com

diferentes graus de utilização de mão-de-obra, diferentes graus de utilização de

máquinas e diferentes graus de utilização de recursos próprios.

Para o seu cálculo foram utilizadas contas de cultura provenientes de duas fontes

principais de informação: Direcção Regional de Agricultura do Alentejo e Gabinete de

Planeamento e Política Agro-Alimentar. Foram ainda utilizadas contas de cultura

provenientes de outras fontes (nomeadamente associações de agricultores e agentes

ligados ao sector).

O preço da água foi homogeneizado para todos os produtos tendo-se considerado

o preço que entrará em vigor no ano 2008 e seguintes – 0,082 euro/m3. Este preço foi

fixado no âmbito da resolução do Conselho de Ministros nº 69/2002, que estabelece o

tarifário aplicável ao abastecimento de água para uso agrícola no âmbito do

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

 As contas de culturas foram construídas em diferentes momentos no tempo tendo

por isso sido necessário actualizar os valores existentes, para o ano de 2003, com base

no índice de preços implícito no PIB.

Para comparar os custos unitários dos diferentes produtos foi necessário identificar

o preço de referência que existiria, em cada situação, num mercado sem protecção

exterior e sem apoios directos à produção.
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Para os produtos em que a protecção externa e o apoio directo à produção é muito

reduzido (nomeadamente frutas e hortícolas) o preço de referência considerado foi o

preço de mercado interno, já que nestes produtos o preço de mercado é sobretudo

resultante da actuação dos diferentes agentes (internos e externos) que intervêm nele.

Para obtenção deste preço recorreu-se às Estatísticas Agrícolas 2002 . Utilizou-se a

média dos preços anuais dos  produtos agrícolas, anos 1999 a 2001 (actualizados para

2003, com base no IPIB).

Para os produtos que ainda têm uma protecção externa ou ajudas directas à

produção significativas (nomeadamente cereais, oleaginosas, carne de bovino e leite),

onde o preço de mercado está muito condicionado pelas políticas em vigor recorreu-se,

para cálculo dos preços de referência, aos preços praticados no período 1998-2002 nas

bolsas de mercados agrícolas mais importantes. Estes preços foram convertidos para

euro/tonelada (com recurso a taxas de câmbio) e foram-lhe adicionados custos com

fretes (já que os preços nestas bolsas são calculados sem custos de transporte), obtendo-

se desta forma, no final, um preço mundial de referência.

Para avaliar do possível interesse de exportação para o espaço comunitário, foi

calculado ainda um preço médio de importação para a totalidade dos países da União

Europeia. Este preço foi calculado com recurso às estatísticas do Eurostat para o período

1993-2002.

Qualidade

Procedeu-se à identificação dos requisitos exigidos pela indústria no que respeita à

qualidade das matérias-primas.

Verificou-se que estes requistos estão directamente relacionados com os aspectos

morfológicos, organolépticos e fisico-químicos dos produtos e que se relacionam com

as variedades utilizadas.

Assim nesta fase do trabalho o parâmetro da qualidade foi abordado na

perspectiva de identificar as variedades em que as indústrias têm interesse.

Neste sentido procedeu-se à recolha desta informação junto das indústria tendo-

se estabelecido para o efeito um conjunto de contactos.
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Verificou-se também se existiria algum tipo de incompatibilidade entre as

tecnologias utilizadas na formulação das contas de cultura dos diferentes produtos e a

qualidade requerida pela indústria.
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3. COMPORTAMENTO DOS PRODUTOS POR PARÂMETRO

Neste ponto do relatório são apresentados os aspectos considerados essenciais na

determinação dos comportamentos encontrados em cada parâmetro, para os produtos

constantes do Quadro 1. Igualmente foi criada uma ficha-resumo com um conjunto de

informações e indicadores relevantes na caracterização dos diferentes produtos.

1. Carne de bovino

Área potencial de produção para forragens e pastagens (122.146 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:
CARACTERÍSTICA DO

SOLO
EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 35 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A GRANDE
PH 5,0 A 8,0

DRENAGEM INTERNA MODERADA
SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL

SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, SOLOS
CALCÁRIOS, BARROS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E
VERMELHOS OU AMARELOS, PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de forragens e pastagens na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Abate de Gado (Produção de Carne), mostrou existir um

consumo médio, nos últimos 3 anos de 52 242 toneladas de bovinos em peso vivo.

Esta quantidade de matéria prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 24 000 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 2 305 kg

de peso vivo por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 30,4 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como alta.

Não foi, até ao momento, realizada reunião com o sector.
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Preço – Para cálculo dos custos unitários de produção foi utilizada a conta de

cultura Bovinos carne (machos) acabamento (220 –550 kg de peso vivo) fornecida pela

DRAAL. Nesta conta de cultura houve a necessidade de aumentar os custos iniciais de

compra do bezerro, dado este estar a ser subvencionado pelo prémio à vaca aleitante.

Para cálculo dos custos com a alimentação forrageira foi utilizada a conta de cultura de

milho, tecnologia evoluída, fornecida pela DRAAL.

O preço mundial de referência utilizado foi o recolhido pela FAO para a Carne de

Bovino, correspondente ao preço da Austrália, para carne sem osso, preço CIF, USA.

Os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm um peso determinante

nos custos, cerca de 70% dos custos.

É uma actividade com altos consumos de água, tendo esta um peso significativo

nos custos de produção (11%).

Verifica-se que a carne de bovino é um produto não competitivo.

Procura -  A carne de bovino é um  produto com  procura forte, apresenta um

grau de auto-aprovisionamento relativamente baixo, evidencia um tipo de comércio

internacional predominantemente inter-sectorial e é um bem superior de 1º grau.

Qualidade – Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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2. Leite de vaca

A área potencial de produção – Considerou-se a área potencial da carne de

bovino (122.146 ha).

Possibilidade de transformação -  O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Lacticínios, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3

anos de 1 655 615 toneladas de leite.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 24 000 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 19 329

kg de leite por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 64,1%, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como alta.

Foram realizadas reuniões com  industriais do sector.

Preço - Para cálculo dos custos unitários de produção foram utilizados os dados

provisórios recolhidos pelo Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar

(GPPAA) que constituirão a base de uma publicação de contas de cultura a nível

nacional. Esta conta de cultura foi elaborada para um efectivo superior a 100 vacas

leiteiras. Para cálculo dos custos com a alimentação forrageira foi utilizada a conta de

cultura de milho, tecnologia evoluída, fornecida pela DRAAL.

Dado os preços mundiais de leite em pó não reflectirem correctamente o preço do

leite fresco que se formaria na ausência de políticas, utilizou-se como valor de

referência para o preço mundial uma estimativa fornecida pelo presidente da Lactogal.

Os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm um peso determinante

nos custos, cerca de 50%.

É uma actividade com altos consumos de água tendo esta um peso significativo

nos custos de produção (18%).

O Leite de Vaca é um produto competitivo.

Procura – O leite de vaca é um  produto de  procura elevada, evidencia um tipo

de comércio internacional intra-sectorial e é um bem superior de 2.º grau, enquanto que

o queijo e os iogurtes são bens de luxo. Quanto ao grau de auto-aprovisionamento,

Portugal é auto-suficiente em leite.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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3. Leite ovinos

Área potencial de produção –  Considerou-se a área potencial da carne de

bovino (122.146 ha).

Possibilidade de transformação - Os elementos disponíveis dizem respeito à

produção de queijo de ovelha com denominação de origem. Por este motivo a produção

total de queijo de ovelha foi estimada a partir de informação recolhida junto dos

produtores na região que referiram o facto de somente 15% do queijo produzido ser

certificado.

Assim, como o consumo de leite de ovelha para produção de queijo certificado em

2001/2002 foi de 559 toneladas, estima-se que o total de leite de ovelha seja de 3726

toneladas.

Esta quantidade de matéria prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 4140 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 900 kg de

leite por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente - 3,1 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como moderada.

Não foi, até ao momento, realizada reunião com o sector.

Procura – Não existe informação.

Preço –  Conta de cultura não disponível

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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4. Leite caprinos

Área potencial de produção -  Considerou-se a área potencial da carne de bovino

(122.146 ha).

Possibilidade de transformação - Até à data não existem dados relativos à

transformação deste produto.

Procura – Não existe informação.

Preço –  Conta de cultura não disponível.

Qualidade. - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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5. Trigo duro

Área potencial de produção - A área potencial de produção (121.301 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A GRANDE
PHH 6,0 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE MODERADAMENTE TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, SOLOS CALCÁRIOS,
MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS E
BARROS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de trigo na ZIA.

Foi ainda efectuado o cálculo da área potencial de produção de trigo de sequeiro

que foi feito com base na "Carta de Capacidade de Uso dos Solos de Portugal" (SROA,

1980). A área analisada foi a totalidade da Zona de Intervenção de Alqueva – ZIA,

exceptuando as áreas regadas, bem como as áreas florestais, rios, lagoas e albufeiras.

Foram consideradas duas zonas de aptidão para o trigo: uma, de potencial elevado,

resulta da agregação das seguintes classes da Carta da Capacidade de Uso: classe A,

classe B e classes (A ou B + C); outra, de potencial mediano, resulta da agregação das

seguintes classes da Carta da Capacidade de Uso: classe C, classes (A ou B + D ou E) e

classes (C + D ou E).

 Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Moagem de Cereais, mostrou existir um consumo médio, nos

últimos 3 anos de 115 665 toneladas de trigo duro.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 33 047 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 3500 kg

de trigo duro por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 24,7 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como alta.

Não foi, até ao momento, realizada reunião com o sector.
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Preço - Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

trigo duro, com sementeira directa, fornecida pela DRAAL.

Os preços mundiais correspondem aos preços mundiais do trigo da FAO (US nº 2,

Hard Red Winter, Delivered US Gulf ports ord. Prot. (Tuesday)).

É uma actividade onde tanto a água como os adubos, pesticidas e outros consumos

intermédios têm um peso muito significativo nos custos de produção. Apresenta, no

entanto, baixos níveis de consumos de água.

O Trigo duro é um produto não competitivo.

Procura - O trigo duro é um produto com procura forte, apresenta um baixo grau

de auto-aprovisionamento e é um bem superior de 2º grau. Este produto evidencia um

tipo de comércio internacional inter-sectorial.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Trigo Duro

 p.e.:  78kg/hl (mínimo) / vitreosidade: > 75% / proteína:
 > 12%

ÍNDICE DE QUEDA: > 250S
(HAGBERG)

                 GRÃOS PARTIDOS: < 6%
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6. Trigo mole

Área potencial de produção – Considerou-se a área potencial do trigo duro

(121.301 ha).

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Rações e Cereais, mostrou existir um consumo médio, nos

últimos 3 anos de 1 281 045 toneladas de trigo mole.

Esta quantidade de matéria prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 284 677 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 4500 kg

de trigo duro por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 213,1 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como alta.

Não foi, até ao momento, realizada reunião com o sector.

Preço - Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

trigo mole, com sementeira directa, fornecida pela DRAAL.

Os preços mundiais correspondem aos preços mundiais do trigo da FAO (US nº 2,

Soft Red Winter, Delivered US Gulf ports ord. Prot. (Tuesday)).

É uma actividade onde tanto a água como os adubos, pesticidas e outros consumos

intermédios têm um peso muito significativo nos custos de produção. Apresenta, no

entanto, baixos níveis de consumos de água.

O Trigo mole é um produto não competitivo.

Procura  - O trigo mole é um  produto com procura forte, apresenta um baixo

grau de auto-aprovisionamento, evidencia um tipo de comércio internacional

predominantemante inter-sectorial e é um bem superior de 2.º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Trigo Mole

 P/PANIFICAÇÃO
 P.E.: > 77KG/HL / HUMIDADE: < 12% / PROTEÍNA: > 10,5% / W:
 180/ P/<: 0,5 A 1,0
 ÍNDICE DE QUEDA: > 250 S
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7. Cevada

Área potencial de produção - A área potencial de produção (121.402 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTI
CA DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE MÉDIA A GRANDE
PH 5,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE MUITO TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVE
IS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS,
MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS  OU
AMARELOS, BARROS E SOLOS CALCÁRIOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de cevada na ZIA.

Foi ainda efectuado o cálculo da área potencial de produção de cevada de sequeiro

que foi feito com base na "Carta de Capacidade de Uso dos Solos de Portugal" (SROA,

1980). A área analisada foi a totalidade da Zona de Intervenção de Alqueva – ZIA,

exceptuando as áreas regadas, bem como as áreas florestais, rios, lagoas e albufeiras.

Foram consideradas duas zonas de aptidão para a cevada de sequeiro: uma, de

potencial elevado, resulta da agregação das seguintes classes da Carta da Capacidade de

Uso: classe A, classe B e classes (A ou B + C); outra, de potencial mediano, resulta da

agregação das seguintes classes da Carta da Capacidade de Uso: classe C, classes (A ou

B + D ou E) e classes (C + D ou E).

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Fabricação de Cerveja, mostrou existir um consumo médio, nos

últimos 3 anos de 107 179 toneladas de cevada.

Esta quantidade de matéria prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 68 245 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 7500 kg

de cevada por hectare de regadio.
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Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 20,1 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como alta

Não foi, até ao momento, realizada reunião com o sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

cevada, com sementeira directa, fornecida pela DRAAL.

Por não ter sido possível obter um preço mundial para a cevada utilizou-se, como

preço mundial de referência, o preço comunitário médio de importação da cevada, no

período 1993–2002.

É uma actividade onde tanto a água como os adubos, pesticidas e outros consumos

intermédios têm um peso muito significativo nos custos de produção. Apresenta, no

entanto, baixos níveis de consumos de água.

A cevada é um produto não competitivo.

Procura - A cevada é um produto com procura forte, apresenta um baixo grau de

auto-aprovisionamento e evidencia um tipo de comércio internacional

predominantemente inter-sectorial e é um bem superior de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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8. Uva de vinho

Área potencial de produção - A área potencial de produção (122.146 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 35 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE MÉDIA
PH 5,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA A MODERADA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, SOLOS CALCÁRIOS
PARDOS E VERMELHOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E
VERMELHOS OU AMARELOS, BARROS, PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de uva para vinho na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria do Vinho, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos

de 511 835 toneladas de uvas.

Esta quantidade de matéria prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 68 245 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 7500 kg

de uva por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 51,1 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como alta.

Não foi, até ao momento, realizada reunião com o sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foram utilizadas três contas de

cultura  de regadio, com rega gota-a-gota (colheita manual, colheita mecânica e

protecção integrada), fornecidas pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se a média 1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente,

Estatísticas Agrícolas 2000 e 2001.
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É uma actividade onde tanto os pesticidas e outros consumos intermédios têm um

peso muito significativo nos custos de produção.

A uva para vinho é uma cultura com baixos consumos de água e com um peso

reduzido nos custos de produção.

A uva para vinho é um produto competitivo.

Procura - A uva de vinho é um produto com procura forte e evidencia um tipo de

comércio internacional inter-sectorial. Portugal é auto-suficiente em vinho. O vinho de

mesa é um bem inferior, enquanto que o vinho de qualidade é um bem de luxo.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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9. Tomate indústria

Área potencial de produção - A área potencial de produção (57.738 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS  OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,
BARROS NÃO CALCÁRIOS, PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de tomate na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Frutos e Produtos Hortícolas por

Processos, NE, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 780 640

toneladas de tomate indústria.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 9 758 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 80 000 kg

de tomate por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 7,3 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como moderada.

Não foi, até ao momento, realizada reunião com o sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

tomate para indústria fornecida pela DRAAL, elaborada com base em informação

fornecida pela associação de agricultores SILTOM.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Considerou-se
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apenas o ano de 2001 por os preços dos anos anteriores reflectirem ainda a existência de

um subsídio à produção.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta altos níveis de consumo de água. Este factor tem um peso significtaivo

nos custos de produção.

O tomate de indústria é um produto não competitivo.

Procura - O tomate para indústria é um produto com procura moderada, evidencia

um tipo de comércio internacional predominantemente inter-sectorial e é um bem

superior de 1º grau. Portugal é auto-suficiente neste produto.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Tomate indústria

 CULTIVARES "LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILLER"
 EXTRACTO SECO (ºBRIX) MÍNIMO: 3,6%
 OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DA MATÉRIA PRIMA NO
 ÂMBITO DE AJUDA À PRODUÇÃO:
 REGULAMENTO (CE) Nº.2201/96 E REGULAMENTO
 Nº.217/2002, DE 5 DE FEVEREIRO
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10. Batata conservação

Área potencial de produção - A área potencial de produção (51.876 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,0 A 6,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS (EXCEPTO CALCÁRIOS), LITÓLICOS NÃO
HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS NÃO CALCÁRIOS, PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de batata na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Batata, mostrou existir um

consumo médio, nos últimos 3 anos de 67 072 toneladas batata de conservação.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 1 420 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 45 000 kg

de batata de conservação por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 1,1 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

batata para indústria fornecida pela associação de agricultores da AGROMAIS.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Considerou-se como

preço de mercado o preço recebido pela AGROMAIS pela sua batata para indústria.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso determinante nos custos de produção.
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A água, pelo contrário, tem um peso reduzido nos custos de produção e apresenta

baixos níveis de consumo de água.

A batata é um produto competitivo.

Procura - A batata é um produto com procura elevada, apresenta um elevado grau

de auto-aprovisionamento e evidencia um tipo de comércio internacional

predominantemente inter-sectorial e é um bem de elasticidade nula.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Batata conservação  p/congelar: lady roseta; hermes; atlantic
 p/fritar: puré; asterix; red scarlet; amorosa
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11. Pimento/Malagueta

Área potencial de produção - A área potencial de produção (57.738 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,
BARROS NÃO CALCÁRIOS, PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de pimento na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Frutos e Produtos Hortícolas por

Processos, NE, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 4605

toneladas de pimento e malagueta.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 115 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 40 000 kg

de pimento e malagueta por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 0,1 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

pimento para congelação fornecida pela associação de agricultores da AGROMAIS.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Considerou-se para

tal o preço recebido pela AGROMAIS pelo seu pimento para congelação.



PLANO DE INTERVENÇÃO PARA  A ZONA DE ALQUEVA               TOMO 3

GPAa – Grupo de Projecto Alqueva Agrícola
31

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta altos consumos de água e um peso significativo desta nos custos de

produção.

O pimento é um produto pouco competitivo.

Procura - O pimento é um produto com procura moderada, apresenta um elevado

grau de auto-aprovisionamento e evidencia um tipo de comércio internacional inter-

sectorial e é um bem superior de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Pimento/Malagueta  pimento: zerto; turpedo; bonifácio; cláudio
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12. Cebola

Área potencial de produção - A área potencial de produção (51.876 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 7,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS NÃO CÁLCÁRIOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS,
MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO
CÁLCÁRIOS,  PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de cebola na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foram realizadas reuniões com o sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura da

cebola, da publicação “Contas de Cultura das actividades vegetais, 1997” do GPPAA.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso determinante nos custos de produção.

Apresenta baixos consumos de água e um peso significativo desta nos custos de

produção.

A Cebola é um produto competitivo.

Procura - A cebola é um produto com procura elevada, apresenta um elevado

grau de auto-aprovisionamento e evidencia um tipo de comércio internacional
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predominantemente inter-sectorial e o agregado hortícolas, ao qual este produto

pertence, é um bem superior de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Cebola  mondego; valenciana
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13. Cenoura/Nabo

Área potencial de produção - A área potencial de produção (52.315 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL –NABO: SENSÍVEL - CEBOLA
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,
PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de nabo na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Frutos e Produtos Hortícolas por

Processos, NE, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 94 toneladas

de cenoura e nabo.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 3 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 35 000 kg de

cenoura e nabo por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 0,0 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura da

cenoura, da publicação “Contas de Cultura das actividades vegetais, 1997” do GPPAA.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.
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É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água médios e um peso significativo desta nos

custos de produção.

A Cenoura é um produto competitivo.

Procura - Quer a cenoura quer o nabo são produtos com procura moderada,

apresentam um grau de auto-aprovisionamento relativamente baixo e o agregado

hortícolas, ao qual este produto pertence, é um bem superior de 1º grau. A cenoura

evidencia um tipo de comércio internacional predominantemente inter-sectorial.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Cenoura/Nabo  Cenoura: Tipo Nantes
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14. Couve Flor/Brócolos

Área potencial de produção:

Couve-flor

A área potencial de produção (56.547 ha) foi calculada a partir das características

que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 6,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS NÃO CÁLCÁRIOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS,
MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO
CALCÁRIOS,  BARROS NÃO CALCÁRIOS E PODZÓIS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de couve-flor na ZIA.

Brócolos

A área potencial de produção (56.547 ha) foi calculada a partir das características

que abaixo se indicam.
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Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 6,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS NÃO CÁLCÁRIOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS,
MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO
CALCÁRIOS,  BARROS NÃO CALCÁRIOS E PODZÓIS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de couve brócolos na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Frutos e Produtos Hortícolas por

Processos, NE, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 212 toneladas

de couve-flor e brócolos.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 17 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 12 500 kg de

couve-flor e brócolos por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 0,0 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura

couve-brócolo fornecida pela associação de agricultores da AGROMAIS.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Considerou-se para

tal o preço recebido pela AGROMAIS para couve-brócolo.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.
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Apresenta níveis de consumo de água médios e um peso significativo desta nos

custos de produção.

A couve-brócolo é um produto não competitivo.

Procura - A couve flor é um produto com procura fraca, apresenta um elevado

grau de auto-aprovisionamento, evidencia um tipo de comércio internacional inter-

sectorial e o agregado hortícolas, ao qual este produto pertence, é um bem superior de 1º

grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Couve Flor/Brócolos  couve-flor: asterix; gregor
 brócolos: marathon; lorde; nuvia; penthatlon; mónaco
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15. Ervilha

Área potencial de produção - A área potencial de produção (57.738 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 6,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,
BARROS NÃO CALCÁRIOS, PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de ervilha na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura da

ervilha, da publicação “Contas de Cultura das actividades vegetais, 1997” do GPPAA.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde tanto a água como os adubos, pesticidas e outros consumos

intermédios têm um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água médios.

A ervilha é um produto competitivo.

Procura - A ervilha é um produto com procura moderada, evidencia um tipo de

comércio internacional predominantemente inter-sectorial e o agregado hortícolas, ao

qual este produto pertence, é um bem superior de 1º grau.
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Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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16. Fava

Área potencial de produção - A área potencial de produção (121.301 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS, SOLOS CALCÁRIOS E
BARROS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de fava na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço –  Conta de cultura não disponível.

Procura A fava é um produto com elevada procura, apresenta um grau de auto-

aprovisionamento relativamente baixo, evidencia um tipo de comércio

internacional/intra-sectorial e o agregado hortícolas, ao qual este produto pertence, é um

bem superior de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

FAVA fasili; fontana; festival
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17. Feijão Verde

Área potencial de produção - A área potencial de produção (57.738 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA (EXCEPTO MUITO PESADA)

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 6,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MUITO SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,
BARROS NÃO CALCÁRIOS, PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de feijão verde na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Frutos e Produtos Hortícolas por

Processos, NE, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 7 toneladas

de feijão verde.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 0,6 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 12 500 kg de

de feijão verde por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 0,0 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Feijão Verde, da publicação “Contas de Cultura das actividades vegetais, 1997” do

GPPAA.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média
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1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água baixos e um peso reduzido desta nos custos

de produção.

O feijão verde é um produto competitivo.

Procura - O feijão verde é um produto com procura moderada, apresenta um

elevado grau de auto-aprovisionamento, evidencia um tipo de comércio internacional

inter-sectorial e o agregado hortícolas, ao qual este produto pertence, é um bem superior

de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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18. Alho

Área potencial de produção - A área potencial de produção (51.876 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 7,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS NÃO CÁLCÁRIOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS,
MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO
CÁLCÁRIOS,  PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de alho na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foram realizadas reuniões com  industriais do sector.

Preço - Conta de cultura não disponível.

Procura - O alho é um produto com procura elevada, evidencia um tipo de

comércio internacional predominantemente inter-sectorial e o agregado hortícolas, ao

qual este produto pertencem, é um bem superior de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Alho  Roxo
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19. Feijão seco

Área potencial de produção - A área potencial de produção (57.738 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA (EXCEPTO MUITO PESADA)

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 6,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MUITO SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,
BARROS NÃO CALCÁRIOS, PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de feijão seco na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Frutos e Produtos Hortícolas por

Processos, NE, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 4 464

toneladas de feijão seco.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 1 785 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 2 500 kg

de feijão por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 1,3 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Feijão Seco, da publicação “Contas de Cultura das actividades vegetais, 1997” do

GPPAA.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

simples, para o ano 2003, dos vários tipos de feijão comprados pela Compal.
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É uma actividade onde tanto a água como os adubos, pesticidas e outros consumos

intermédios têm um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água médios.

O feijão seco é um produto dificilmente competitivo.

Procura - O feijão seco é um produto com procura forte, evidencia um tipo de

comércio internacional predominantemente inter-sectorial e é um bem inferior.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Feijão seco  Variedades anãs (p/possível mecanização)
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20. Grão de bico

Área potencial de produção - A área potencial de produção (104.803 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH > 6,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, SOLOS CALCÁRIOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS
E VERMELHOS OU AMARELOS (EXCEPTO PARA-
HIDROMÓRFICOS) E BARROS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de grão-de-bico na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Frutos e Produtos Hortícolas por

Processos, NE, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 2 304

toneladas de grão de bico.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 1 280 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 1 800 kg

de grão de bico por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 1,0 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada informação fornecida

pela Estação Nacional de Melhoramento de Plantas.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se, para tal a

média 1998-2001, do preço de compra de Grão-de-bico da Compal.
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É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta  baixos níveis de consumo de água e um peso significativo desta nos

custos de produção.

O grão-de-bico é um produto competitivo.

Procura - O grão de bico é um produto com procura forte, evidencia um tipo de

comércio internacional inter-sectorial e é um bem superior de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Grão de bico  Variedades gradas de calibre grande (sementeira
 primaveril)
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21. Tremoço

Área potencial de produção - A área potencial de produção (51.876 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,0 A 6,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS (EXCEPTO OS CALCÁRIOS), LITÓLICOS NÃO
HÚMICOS, SOLOS MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS DE MATERIAIS NÃO CALCÁRIOS (EXCEPTO PARA-
HIDROMÓRFICOS), PODZÓIS NÃO HIDROMÓRFICOS E
REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de tremoço na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Frutos e Produtos Hortícolas por

Processos, NE, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 10 269

toneladas de tremoço.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 5 705 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 1 800 kg

de tremoço por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 4,3 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como moderada.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço - Conta de cultura não disponível.

Procura - Não existem dados.
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Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Tremoço  Calibres: 11-12; 13-15mm



PLANO DE INTERVENÇÃO PARA  A ZONA DE ALQUEVA               TOMO 3

GPAa – Grupo de Projecto Alqueva Agrícola
51

22. Amêndoa

Área potencial de produção - A área potencial de produção (81.425 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, SOLOS CALCÁRIOS,
MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS,
PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

As geadas no cedo (primeiros meses do ano) determinam o potencial produtivo da

amendoeira. Como indicador das zonas com maior risco de geada foi utilizado o número

de dias com temperaturas inferiores a 2ºC (probabilidade de 40%, média de 30 anos) na

terceira década de Fevereiro, período em que a amendoeira se encontra em floração.

Outro factor climático que condiciona o rendimento da amendoeira é a

temperatura elevada durante o Verão, designadamente o número de dias com

temperatura máxima superior a 40ºC (média de 30 anos).

A área com características climáticas mais adequadas à produção de amêndoa

situa-se na zona com temperaturas superiores a 2ºC na terceira década de Fevereiro e

com temperaturas máximas inferiores a 40ºC.

Conclusão:

Neste momento ainda não foi possível obter a informação relativa às temperaturas

máximas superiores a 40ºC. A área potencial para produção de amêndoa foi delimitada

tendo em atenção o factor solo e o factor geada, pelo que o resultado apresentado

constitui apenas uma primeira aproximação.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Descasque e transformação de frutos de casca rija comestíveis e

fabricação e produtos de confeitaria, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3

anos de 4 227 toneladas de amêndoa.



PLANO DE INTERVENÇÃO PARA  A ZONA DE ALQUEVA               TOMO 3

GPAa – Grupo de Projecto Alqueva Agrícola
52

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 1 057 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 4 000 kg

de amêndoa por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 0,8 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada um conta de cultura

fornecida pela DRAALG.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se, para tal a

média 2001-2003, do preço de compra da AMENDOURO.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso significativo nos custos de produção.

É uma cultura com baixos consumos de água  tendo esta um peso muito

significativo nos custos de produção.

A amêndoa é um produto competitivo.

Procura - A amêndoa é um produto com procura forte, evidencia um tipo de

comércio internacional predominantemente intra-sectorial e é um bem superior de 1º

grau. Portugal é auto-suficiente neste produto.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Amêndoa  Variedades de casca  não molares
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23. Noz

Área potencial de produção - A área potencial de produção (117.437 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, SOLOS CÁLCÁRIOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS
E VERMELHOS OU AMARELOS E BARROS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de noz na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Frutos de casca rija, preparados e conservados, mostrou existir

um consumo médio, nos últimos 3 anos de 789 toneladas de noz.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 263 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 3 000 kg de

noz por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 0,2 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Não foi, até ao momento, realizada reunião com o sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta da noz,

fornecida pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.
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É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água médios e um peso significativo desta nos

custos de produção.

A noz é um produto competitivo.

Procura - A noz é um produto com procura elevada, apresenta um grau de auto-

aprovisionamento relativamente baixo e evidencia um tipo de comércio internacional

predominantemente inter-sectorial e o agregado frutos secos, ao qual este produto

pertence, é um bem superior de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Noz  Franketi, americanas, artley, etc.
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24. Ameixa

Área potencial de produção - A área potencial de produção (122.620 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

De acordo com a opinião dos especialistas contactados, a ameixa apresenta grande

plasticidade em relação aos solos. Assim, prospera bem em todos os solos, excepto

Solos Halomórficos, Solos Hidromórficos, Litossolos e Solos Orgânicos Hidromórficos.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de ameixa na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Conta de cultura ainda não tratada.

Procura - O agregado frutas, ao qual este produto pertence, é um bem superior de

1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Ameixa  Rainha claudia;  prunes d'olins (conserva); japonesas
 (todas); blacks (americanas)
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25. Maçã

Área potencial de produção - A área potencial de produção (93.389 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, BARROS PRETOS, PARDOS E CASTANHO-
AVERMELHADOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de maçã na ZIA.

Possibilidade de transformação  - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Maçã, fornecida pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso determinante nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água médios e um peso significativo desta nos

custos de produção.

A maçã é um produto competitivo.
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Procura - A maçã é um produto com procura elevada, apresenta um elevado grau

de auto-aprovisionamento e evidencia um tipo de comércio internacional inter-sectorial

e é um bem superior de 2º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Maçã
 ROYAL GALA; GOLDEN; STARKING, PRUNE D'ARGENT /
 PRUNE D'ANTES
 BLACK ANGOULAINE
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26. Pêra

Área potencial de produção - A área potencial de produção (48.139 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:
CARACTERÍSTICA

DO SOLO
EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, BARROS PRETOS, PARDOS E CASTANHO-
AVERMELHADOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

A geada é o factor climático que condiciona o potencial produtivo da pereira.

Como indicador das zonas com risco de geada foi utilizada a data média da última

geada (20 de Março).

A área com características climáticas mais adequadas à produção de pêra situa-se

na zona em que a data média de ocorrência da última geada é anterior a 20 de Março.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura da Pêra,

fornecida pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água médios e um peso significativo desta nos

custos de produção.
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A pêra é um produto competitivo.

Procura - A pêra é um produto com procura elevada, evidencia um tipo de

comércio internacional intra-sectorial e é um bem superior de 2º grau. Portugal é auto-

suficiente neste produto.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Pêra  Rocha; carapinheira; lawson
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27. Pêssego/Damasco

Área potencial de produção:

Pêssego

A área potencial de produção (32.215 ha) foi calculada a partir das características

que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS (EXCEPTO CÁLCÁRIOS), LITÓLICOS NÃO
HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS NÃO CALCÁRIOS (EXCEPTO PARA-HIDROMÓRFICOS
E OS DE TEXTURA PESADA), PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

A geada é um dos factores climáticos que determinam a expressão do potencial

produtivo do pessegueiro. Como indicador das zonas com risco de geada foi utilizada a

data média da última geada (1de Abril).

Outro factor climático que condiciona a produtividade do pessegueiro é a

temperatura elevada durante o período do desenvolvimento/maturação dos frutos,

designadamente o número de dias com temperatura máxima superior a 36ºC (média de

30 anos).

A área com características climáticas mais adequadas à produção de pêssego situa-

se na zona em que a data média de ocorrência da última geada é anterior a 1de Abril e

em que as temperaturas máximas são inferiores a 36ºC.

Conclusão:

Não foi possível obter a informação relativa às temperaturas máximas superiores a

36ºC. A área potencial para produção de pêssego foi delimitada tendo em atenção o factor

solo e o factor geada, pelo que o resultado apresentado constitui apenas uma primeira

aproximação.
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Damasco

A área potencial de produção (38.645 ha) foi calculada a partir das

características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS (EXCEPTO CÁLCÁRIOS), LITÓLICOS NÃO
HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS NÃO CALCÁRIOS (EXCEPTO PARA-HIDROMÓRFICOS
E OS DE TEXTURA PESADA), PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de damasco na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Pêssego, fornecida pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água médios e um peso reduzido desta nos custos

de produção.

O pêssego é um produto competitivo.
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Procura - O pêssego é um produto com procura moderada, apresenta um elevado

grau de auto-aprovisionamento, evidencia um tipo de comércio internacional

predominantemente inter-sectorial e é um bem de luxo. O damasco evidencia um tipo de

comércio internacional inter-sectorial.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Pêssego/Damasco  Damasco: tipo vila franca (é 1 damasco ácido)
 p/secagem
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28. Citrinos

Área potencial de produção - A área potencial de produção (73.774 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA A MODERADA

SALINIDADE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, SOLOS CÁLCÁRIOS,
MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS
(EXCEPTO PARA-HIDROMÓRFICOS),  BARROS E PODZÓIS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

A geada é o factor climático que limita a cultura dos citrinos. Como indicador das

zonas com risco de geada foi utilizado o  indicador número médio de dias e de meses

com ocorrência de geadas, tendo-se encontrado duas zonas de aptidão para os citrinos:

uma, de melhor aptidão, representa 58,40% das zonas com aptidão para esta cultura e é

aquela em que o número médio de dias com ocorrência de geadas é inferior a 20 dias;

outra, de boa aptidão, representa 41,60% das zonas com aptidão para esta cultura e é

aquela na qual, se verifica em simultâneo, um número médio de dias com ocorrência de

geadas entre 20 e 30 dias e um número médio de meses com geadas entre 2 e 4 meses.

A área com características climáticas adequadas à produção de citrinos engloba as

duas   zonas indicadas como "melhor e boa” aptidão para esta cultura.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 76 574

toneladas de laranja.

Esta quantidade de matéria prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 3 829 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 20 000 kg

de laranja por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 2,9 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como moderada.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.
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Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura da

Laranja fornecida pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm um

peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta altos níveis de consumo de água e um peso significativo desta nos custos

de produção.

Os citrinos são um produto competitivo.

Procura - Os citrinos são produtos com procura forte, apresentam um elevado grau de

auto-aprovisionamento e evidenciam um tipo de comércio internacional predominantemente

inter-sectorial e são bens superiores de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Citrinos
 Laranja: grau brix 10º.
 variedades de > interesse: salustianas, valência late,
 D.  joão, java e espinho
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29. Uva de Mesa

Área potencial de produção - A área potencial de produção (122.146 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 35 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE MÉDIA
PH 5,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA A MODERADA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, SOLOS CALCÁRIOS
PARDOS E VERMELHOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E
VERMELHOS OU AMARELOS, BARROS, PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

A disponibilidade térmica efectiva (somatório das temperaturas médias diárias que

excedem os 10ºC num período considerado) é o factor climático que determina a

distribuição da videira para uva de mesa e, em particular, das variedades com maior

interesse comercial.

A área potencial para produção de variedades extra-temporãs situa-se na zona com

uma disponibilidade térmica efectiva superior a 850ºC no período que decorre entre 1 de

Março e 30 de Junho e corresponde a 34.653 ha.

A área com características climáticas mais adequadas à produção de variedades

temporãs situa-se na zona com uma disponibilidade térmica efectiva superior a 1100ºC no

período que decorre entre 1 de Março e 31 de Julho e corresponde a 46.490 ha.

Conclusão:

A área potencial para produção de uva de mesa situa-se nas zonas onde ocorrem os

solos recomendáveis, sendo a área potencial para cada tipo de castas delimitada pelas

isolinhas das temperaturas efectivas dos 850 ºC e 1100 ºC.

A zona mais ocidental, onde a obtenção de variedades temporãs ou extra-temporãs

poderia, à partida, estar mais condicionada, não foi propositadamente excluída por se

reconhecer que as limitações edafo-climáticas podem ser ultrapassadas com uma tecnologia

apropriada. Nesta zona é possível produzir castas semi-temporãs e corresponde a uma área

de 41.004 ha.
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Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria da Panificação e pastelaria, mostrou existir um consumo médio,

nos últimos 3 anos de 951 toneladas de uva de mesa.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 79 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 12 000 kg de

uva de mesa por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 0,1 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Uva de mesa fornecida pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Pelo contrário apresenta níveis de consumo de água muito baixos e um peso

reduzido desta nos custos de produção.

A uva de mesa é um produto competitivo.

Procura - A uva de mesa é um produto com procura forte, apresenta um grau de

auto-aprovisionamento relativamente baixo, evidencia um tipo de comércio

internacional predominantemente inter-sectorial e é um bem superior de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Uva de Mesa  Red globe; vitoria; cardinal; alfonse lavalle
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30. Morango

Área potencial de produção - A área potencial de produção foi (52.315 ha)

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,0 A 6,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MUITO SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,
PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de morango na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Morango, da publicação “Contas de Cultura das actividades vegetais, 1997” do

GPPAA.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água elevados e um peso significativo desta nos

custos de produção.

O morango é um produto competitivo.
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Procura - O morango é um produto com procura moderada, apresenta um elevado

grau de auto aprovisionamento, evidencia um tipo de comércio internacional inter-

sectorial e o agregado frutas, ao qual este produto pertence, é um bem superior de 1º

grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Morango  Camarosa; osso grande; ventana
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31. Melão

Área potencial de produção - A área potencial de produção (52.650 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS (EXCEPTO CALCÁRIOS), MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS E
BARROS NÃO CALCÁRIOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de melão na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Melão, da publicação “Contas de Cultura das actividades vegetais, 1997” do GPPAA.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, Estatísticas Agrícolas 2000 e

2001.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm um

peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água médios e um peso significativo desta nos custos

de produção.

O melão é um produto competitivo.

Procura - O melão é um produto com procura elevada, apresenta um grau de

auto-aprovisionamento relativamente baixo, evidencia um tipo de comércio
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internacional inter-sectorial e o agregado frutas, ao qual este produto pertence, é um

bem superior de 1º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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32. Azeitona de Mesa

Área potencial de produção - A área potencial de produção (121.301 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE MODERADAMENTE TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, SOLOS CALCÁRIOS
PARDOS E VERMELHOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E
VERMELHOS OU AMARELOS E BARROS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção de

azeitona de mesa na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Preparação e Conservação de Produtos Hortícolas por

Processos, NE, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 9 221

toneladas de azeitona de mesa.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 1 317 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 7 000 kg

de azeitona de mesa por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 1,0 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Azeitona de Mesa fornecida pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se como

valor de referência o preço fornecido pela DRAAL.
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É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso significativo nos custos de produção.

Apresenta baixos níveis de consumo de água e um peso reduzido desta nos custos

de produção.

A azeitona de mesa é um produto competitivo.

Procura - A azeitona de mesa é um produto de procura fraca, apresenta um

elevado grau de auto-aprovisionamento, evidencia um tipo de comércio internacional

predominantemente inter-sectorial e é um bem inferior.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Azeitona de Mesa  Variedades: galega; azeiteira; manzanilha (fina);
 ogiblanca
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33. Azeite

Área potencial de produção - A área potencial de produção (121.301 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 5,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE MODERADAMENTE TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, SOLOS CALCÁRIOS
PARDOS E VERMELHOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E
VERMELHOS OU AMARELOS E BARROS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção de

azeitona para azeite na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Produção de Azeite, mostrou existir um consumo médio, nos

últimos 3 anos de 104 220 toneladas de azeite.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 17 370 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 6 000 kg

de azeite por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 13,0 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como moderada.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Azeitona para Azeite, pomar intensivo, fornecida pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se a média

1998-2001 dos preços anuais ao produtor, Continente, azeite virgem (de 1,1 a 2 graus)

Estatísticas Agrícolas 2000 e 2001.
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É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm um

peso significativo nos custos de produção.

Apresenta baixos níveis de consumo de água e um peso reduzido desta nos custos de

produção.

A azeitona  para azeite é um produto competitivo.

Procura - O azeite é um produto com procura forte, apresenta um elevado grau de

auto-aprovisionamento, evidencia um tipo de comércio internacional intra-sectorial e é

um bem de luxo.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Azeite  Galega; carrasquenha; blanqueta; cobrançosa
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34. Chicória

Área potencial de produção - A área potencial de produção (11.890 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

A chicória prefere solos com textura ligeira (franca e franco-arenosa) (Ministère

de l’Agriculture, 1994). De acordo com "A Classificação dos Solos de Portugal – nova

versão" de Cardoso (1974), são recomendáveis os Aluviossolos, os Solos Calcários

Pardos e os Regossolos

Características climáticas:

A geada é um dos factores climáticos que condiciona a produtividade da chicória.

Como indicador das zonas com risco de geada foi utilizado o número médio de dias

com com temperaturas inferiores a 2ºC na 3.ª década de Março, tendo-se tomado com

limitantes as zonas que apresentam uma probabilidade de ocorrência superior a 40%.

Outro factor climático que condiciona a cultura da chicória é a ocorrência de

elevadas temperaturas estivais, designadamente o número de dias com temperatura

máxima superior a 40ºC (média de 30 anos).

A área com características climáticas mais adequadas à produção de chicória situa-

se na zona com temperaturas superiores a 2ºC na 3.ª década de Março e com

temperaturas máximas inferiores a 40ºC.

Conclusão:

Neste momento ainda não foi possível obter a informação relativa às temperaturas

máximas superiores a 40ºC. A área potencial para produção de chicória foi delimitada

tendo em atenção o factor solo e o factor geada, pelo que o resultado apresentado

constitui apenas uma primeira aproximação.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Produção do café e chá, mostrou existir um consumo médio, nos

últimos 3 anos de 2 431 toneladas de chicória.

Esta quantidade de matéria prima corresponde a uma área de produção aproximada de

44 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 55 000 kg de chicória por

hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 0,0 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.



PLANO DE INTERVENÇÃO PARA  A ZONA DE ALQUEVA               TOMO 3

GPAa – Grupo de Projecto Alqueva Agrícola
76

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta da Chicória

fornecida pela fábrica de chicória.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizou-se para tal o

preço de compra da fábrica de 2003.

É uma actividade onde tanto a água como os adubos, pesticidas e outros consumos

intermédios têm um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água altos.

 A chicória é um produto pouco competitivo.

Procura - A chicória é um produto com procura fraca e evidencia um tipo de

comércio internacional predominantemente inter-sectorial.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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35. Beterraba Sacarina

Área potencial de produção - A área potencial de produção (24.543 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 35 CM
TEXTURA MEDIANA A MEDIANAMENTE PESADA

COMPACIDADE PEQUENA
PH 6,0 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

 ALUVIOSSOLOS, SOLOS CALCÁRIOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS
E VERMELHOS OU AMARELOS (EXCEPTO PARA-
HIDROMÓRFICOS) E BARROS

Fonte: Martins et al., 2003.

Dos solos recomendáveis, os Barros correspondem à classe de melhor potencial, por

serem aqueles em que os agricultores têm obtido os melhores resultados, de acordo com

informação prestada pela DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial.

Características climáticas:

A disponibilidade térmica efectiva é um factor climático que determina a

produtividade da beterraba, tendo-se utilizado a isolinha dos 1100 ºC para delimitar a

zona mais favorável.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria do Açúcar, mostrou existir um consumo médio, nos últimos 3 anos

de 391 412 toneladas de beterraba sacarina.

Esta quantidade de matéria prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 5 707 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 75 000 kg

de beterraba sacarina por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 4,2%, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como numerada.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura de

Beterraba Sacarina, da publicação “Contas de Cultura das actividades vegetais, 1997”

do GPPAA, com as produtividades actualizadas pela DRAAL.
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O preço do mercado mundial de referência foi o recolhido pela FAO para o

açúcar, no período 1998-2002.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso determinante nos custos de produção.

Apresenta baixo níveis de consumo de água tendo esta um peso significativo nos

custos de produção.

 A beterraba sacarina é um produto ajudado.

Procura - A beterraba sacarina é um produto com procura forte, e é um bem superior

de 2º grau.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Beterraba Sacarina  Sem limitações varietais
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36. Girassol

Área potencial de produção - A área potencial de produção (84.652 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A GRANDE
PH 6,0 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE MODERADAMENTE TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS (EXCEPTO CÁLCÁRIOS), LITÓLICOS NÃO
HÚMICOS, BARROS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS
OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,  PODZÓIS E REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de girassol na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Produção de Óleos Vegetais Brutos (excepto azeite), mostrou

existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 276 007 toneladas de girassol.

Esta quantidade de matéria prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 138 003 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 2 000

kg de girassol por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 103,3 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como alta.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura do

Girassol fornecida pela DRAAL.

O preço do mercado mundial de referência utilizado foi o recolhido pela FAO para

o Girassol (UE, cif Lower Rhine).

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta níveis de consumo de água médios e esta tem um peso determinante

nos custos de produção.
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O girassol é um produto não competitivo.

Procura - O girassol é um produto com procura forte, apresenta um grau de auto-

aprovisionamento relativamente baixo, evidencia um tipo de comércio internacional

intra-sectorial e o agregado “outros óleos vegetais”, ao qual este produto pertence, é um

bem inferior.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Girassol
 44% óleo
 9% humidade
 2% impurezas
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37. Soja

Área potencial de produção - A área potencial de produção (56.572 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A GRANDE
PH 6,0 A 6,5

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE MODERADAMENTE TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS (EXCEPTO CÁLCÁRIOS), LITÓLICOS NÃO
HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS NÃO CALCÁRIOS, BARROS NÃO CALCÁRIOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de soja na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Produção de Óleos Vegetais Brutos (excepto azeite), mostrou

existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 782 404 toneladas de soja.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 312 962 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 2 500

kg de soja por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 234,3 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como alta.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta cultura fornecida

pelo GPPAA.

O preço do mercado mundial de referência utilizado foi  a média dos valores da

bolsa de Chicago (para o período 2001-2003).

É uma actividade onde tanto a água como os adubos, pesticidas e outros consumos

intermédios têm um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta um nível de consumo de água médio.

A soja é um produto não competitivo.
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Procura - A soja é um produto com procura forte, apresenta um grau de auto-

aprovisionamento baixo, evidencia um tipo de comércio internacional inter-sectorial e o

agregado “outros óleos vegetais”, ao qual este produto pertence, é um bem inferior.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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38. Colza

Área potencial de produção - A área potencial de produção (121.301 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, SOLOS CALCÁRIOS,
MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS E
BARROS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de colza na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados desagregados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura da

Colza, sementeira directa, fornecida pela DRAAL.

O preço do mercado mundial de referência utilizado foi o preço mundial recolhido

pela FAO (Europe, 00, cif Hamburgo)

É uma actividade onde tanto a água como os adubos, pesticidas e outros consumos

intermédios têm um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta um nível de consumo de água médio.

 A colza é um produto não competitivo.

Procura –  Não existe informação.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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39. Luzerna

Área potencial de produção - A área potencial de produção (39.232 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 35 CM
TEXTURA MEDIANA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS (EXCEPTO OS CALCÁRIOS), LITÓLICOS NÃO
HÚMICOS, SOLOS MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS DE MATERIAIS NÃO CALCÁRIOS (EXCEPTO PARA-
HIDROMÓRFICOS), PODZÓIS NÃO HIDROMÓRFICOS E
REGOSSOLOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção de

luzerna na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Fabricação de Alimentos para Animais de Criação, mostrou

existir um consumo médio, nos últimos 3 anos de 35 970 toneladas de luzerna.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 2 569 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 14 000 kg

de luzerna por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 1,9 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como baixa.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura da

Luzerna fornecida pela DRAAL.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Dado não se ter

disponível um preço de mercado para a Luzerna, considerou-se, como preço de
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referência, a média 1993-2002, do preço nacional de importação das forragens

desidratadas.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso significativo nos custos de produção.

Apresenta um alto nível de consumo de água e esta tem um peso determinante nos

custos de produção.

Aluzerna é um produto competitivo.

Procura - A luzerna é um produto com procura elevada.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Luzerna  Variedades mediterrânicas (perenes e anuais)
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40. Sementes forrageiras

Área potencial de produção - A área potencial de produção (57.738 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

De acordo com a opinião dos especialistas consultados, os solos adequados para a

produção de sementes são idênticos aos solos próprios para culturas forrageiras com pH

igual ou superior a 5,5.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de sementes de forrageiras na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foram utilizadas contas de cultura

fornecidas pela FERTIPRADO.

Dado que, neste produto, o preço de mercado nacional constitui uma boa

estimativa para o preço que existiria na ausência de políticas com influência sobre este

produto, utilizou-se o preço de mercado como preço de referência. Utilizaram-se, como

preço de referência, os preços de compra da FERTIPRADO para o ano de 2003.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso significativo nos custos de produção.

Apresenta baixos níveis de consumo de água tendo esta um peso muito

significativo nos custos de produção.

As sementes forrageiras são um produto competitivo.

Procura - As sementes forrageiras são um produto com procura forte e evidencia

um tipo de comércio internacional predominantemente inter-sectorial.
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Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Sementes forrageiras

 Trevo da pérsia; vícias (ervilhacas, cizirões); serradelas
 Gramíneas:
 aveias e azevéus
 perenes (p/regadio): festucas e dactilys
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41. Milho

Área potencial de produção - A área potencial de produção (56.986 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 35 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE PEQUENA A MÉDIA
PH 6,0 A 7,5

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE MODERADAMENTE SENSÍVEL
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,
BARROS NÃO CALCÁRIOS E PODZÓIS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção de

milho na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria de Rações e Moagem para Animais, mostrou  existir um consumo

médio, nos últimos 3 anos de 1 048 977 toneladas de milho.

Esta quantidade de matéria-prima corresponde a uma área de produção

aproximada de 87 415 hectares, tendo sido utilizado como factor de conversão 12 000

kg de milho por hectare de regadio.

Face ao valor encontrado para o Índice de Transformação Existente – 65,4 %, a

possibilidade de transformação desta indústria foi classificada como alta.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foram utilizadas duas contas de

cultura da Milho fornecidas pela DRAAL, com e sem sementeira directa.

O preço do mercado mundial de referência utilizado foi o preço mundial recolhido

pela FAO (US nº 2, Yellow, fob U.S., Gulf ports)

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso determinante nos custos de produção.

Apresenta um nível de consumo de água médio e esta tem um peso muito

significativo nos custos de produção.
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 O milho é um produto pouco competitivo.

Procura - O milho é um produto com procura forte, apresenta um grau de auto-

aprovisionamento baixo, evidencia um tipo de comércio internacional

predominantemente inter-sectorial e é um bem inferior.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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42. Sorgo

Área potencial de produção - A área potencial de produção (108.381 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 35 CM
TEXTURA LIGEIRA A PESADA

COMPACIDADE MÉDIA
PH 5,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE MODERADAMENTE TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, LITÓLICOS NÃO HÚMICOS, MEDITERRÂNEOS
PARDOS E VERMELHOS OU AMARELOS NÃO CALCÁRIOS,
BARROS, SOLOS CALCÁRIOS E PODZÓIS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de sorgo na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura do

Sorgo, sementeira directa, fornecida pela DRAAL.

O preço do mercado mundial de referência utilizado foi o preço mundial recolhido

pela FAO (US nº 2, Yellow, fob U.S., Gulf ports)

É uma actividade onde tanto a água como os adubos, pesticidas e outros consumos

intermédios têm um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta um nível de consumo de água médio.

O sorgo é um produto não competitivo.

Procura - O sorgo é um produto com procura forte, apresenta um grau de auto-

aprovisionamento baixo.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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43. Algodão

Área potencial de produção - A área potencial de produção (56.549 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 25 CM
TEXTURA MEDIANA A PESADA

COMPACIDADE MÉDIA
PH 5,5 A 8,0

DRENAGEM
INTERNA

MODERADA

SALINIDADE TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS, BARROS E SOLOS CALCÁRIOS

Fonte: Martins et al., 2003.

Características climáticas:

A precipitação é o factor climático que determina a possibilidade de realizar a

cultura do algodoeiro por condicionar as épocas de sementeira e de colheita. Em

particular, é determinante a precipitação que ocorre nos meses de Março, Setembro e

Outubro. Como indicador foi utilizada a precipitação média mensal nestes meses, sendo

interessantes, no mês de Março, as zonas em que a precipitação média mensal é inferior

a 100 mm e, nos meses de Setembro e Outubro, as zonas em que este parâmetro é

inferior a 25 mm e a 50 mm, respectivamente.

Possibilidade de transformação - Não existe neste momento informação relativa

a este produto.

Foram realizadas reuniões com industriais do sector.

Preço – Para cálculo dos custos de produção foi utilizada a conta de cultura do

Algodão fornecida pela DRAALG, elaborada com base em dados de experimentação.

O preço do mercado mundial de referência utilizado foi o preço mundial calculado

pela União Europeia para o ano de 2003.

É uma actividade onde os adubos, pesticidas e outros consumos intermédios têm

um peso muito significativo nos custos de produção.

Apresenta um nível alto de consumo de água e esta tem um peso significativo nos

custos de produção.
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Procura - O algodão é um produto com procura forte, apresenta um grau de auto-

aprovisionamento baixo e evidencia um tipo de comércio internacional intra-sectorial.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria. As especificações exigidas pela indústria são:

Algodão  Variedades de ciclo curto, de fibra média
 (EX: LOCHCT DE MONSANTO)
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44. Linho

Área potencial de produção - A área potencial de produção (53.021 ha) foi

calculada a partir das características que abaixo se indicam.

Características edáficas:

CARACTERÍSTICA
DO SOLO

EXIGÊNCIA DA CULTURA

ESPESSURA > 45 CM
TEXTURA MEDIANA

COMPACIDADE MÉDIA
PH 5,0 A 7,0

DRENAGEM
INTERNA

BOA

SALINIDADE MODERADAMENTE TOLERANTE
SOLOS
RECOMENDÁVEIS:

ALUVIOSSOLOS, MEDITERRÂNEOS PARDOS E VERMELHOS OU
AMARELOS NÃO CALCÁRIOS, E  BARROS NÃO CALCÁRIOS

Características climáticas:

Não existem factores climáticos que condicionem a área potencial para produção

de linho na ZIA.

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Ainda não foi tratada a conta de cultura existente.

Procura - O linho é um produto com procura fraca ,apresenta um grau de auto-

aprovisionamento baixo e evidencia um tipo de comércio internacional

predominantemente inter-sectorial.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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45. Choupo

Área potencial de produção - No caso das espécies florestais, não está prevista a

sua exploração intensiva, sendo, no entanto, elemento integrador dos sistemas agrícolas

pela sua valia funcional (cortinas de protecção contra os ventos e geadas e retenção de

águas de escorrimento), paisagística (bocage) e ambientais (corredores verdes,

biodiversidade). Foram, contudo, apenas estudadas espécies com interesse económico.

Na ZIA, o choupo prospera bem (Ferreira et al., 2001) nas zonas ecológicas

submediterrâneas x ibero-mediterrâneas (SM x IM) e submediterrâneas (SM)

(Albuquerque, 1982).

Possibilidade de transformação - O Inquérito Anual à Produção Agro-industrial

efectuado à indústria não apresenta dados sobre este produto.

Foi obtida informação junto do sector.

Preço – Não foi possível obter até ao momento uma conta de cultura.

Procura - O choupo é um produto com procura elevada e evidencia um tipo de

comércio internacional predominantemente inter-sectorial.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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46. Nogueira  (nigra)

Área potencial de produção - No caso das espécies florestais, não está prevista a

sua exploração intensiva, sendo, no entanto, elemento integrador dos sistemas agrícolas

pela sua valia funcional (cortinas de protecção contra os ventos e geadas e retenção de

águas de escorrimento), paisagística (bocage) e ambientais (corredores verdes,

biodiversidade). Foram, contudo, apenas estudadas espécies com interesse económico.

Na ZIA, a nogueira preta prospera bem nas zonas ecológicas submediterrâneas x

ibero-mediterrâneas (SM x IM) e submediterrâneas (SM) (Albuquerque, 1982).

Possibilidade de transformação – Até à data não foi possível obter informação.

Preço – A conta de cultura não se encontra concluída.

Procura – Não existe informação.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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47. Cipreste
Luzerna Sementes forrageiras

Área potencial de produção - No caso das espécies florestais, não está prevista a

sua exploração intensiva, sendo, no entanto, elemento integrador dos sistemas agrícolas

pela sua valia funcional (cortinas de protecção contra os ventos e geadas e retenção de

águas de escorrimento), paisagística (bocage) e ambientais (corredores verdes,

biodiversidade). Foram, contudo, apenas estudadas espécies com interesse económico.

Na ZIA, o cipreste prospera bem (Ferreira et al., 2001) nas zonas ecológicas

submediterrâneas x ibero-mediterrâneas (SM x IM), submediterrâneas (SM) e ibero-

mediterrâneas (IM) (Albuquerque, 1982).

Possibilidade de transformação – Até à data não foi possível obter informação.

Preço - A conta de cultura não se encontra concluída.

Procura – Não existe informação.

Qualidade - Este produto tem condições para ser produzido em Alqueva com a

qualidade requerida pela indústria.
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4. ANÁLISE COMPARATIVA DOS PRODUTOS

4.1 - Área potencial de produção

No que respeita à área potencial de produção, observa-se (Fig. 4.1 – 1) que uma

grande parte das culturas (correspondente a cerca de 89% dos produtos estudados) tem

condições para prosperar bem nos perímetros de rega do EFMA, podendo cada uma

delas vir a ocupar áreas superiores a 50.000 ha.

Fig. 4.1 -1

Entre os produtos estudados, sobressaem dois grandes grupos: um, que agrega

43,2% dos produtos, corresponde àqueles cujas culturas prosperam bem em

aproximadamente metade da área dos perímetros de rega (escalão de 50.000 a 75.000

ha); outro, que agrega 38,7% dos produtos, corresponde àqueles cujas culturas podem

ser realizadas praticamente em qualquer ponto dos perímetros (escalão de área superior

a 100.000 ha).

Apenas a chicória e a beterraba apresentam uma área potencial de produção pouco

significativa (escalão de área inferior a 25.000 ha), embora acima dos 10.000 ha.

<25 000

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS POR ESCALÃO DE ÁREA POTENCIAL (ha)

Chicória
Beterraba sacarina

≥ 25 000 e < 50 000 ≥ 50 000 e < 75 000 ≥ 75 000 e < 100 000 ≥ 100 000

Pêra
Pêssego/Damasco

Luzerna

Tomate industria
Batata conservação
Pimento/malagueta

Cebola
Cenoura/nabo

Couveflor/bróculos
Ervilha 

Feijão verde
Alho

Feijão seco
Tremoço
Citrinos
Morango

Melão
Soja

Sementes forrageiras
Milho

Algodão
Linho

Amêndoa
Maçã

Girassol

Carne de Bovino
Leite de vaca

Leite de ovelha
Leite de cabra

Trigo duro
Trigo mole

Cevada
Uva de vinho

Fava
Grão-de-bico

Noz
Ameixa

Uva de mesa
Azeite
Colza
Sorgo

Azeitona de mesa
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4.2 - Possibilidade de transformação

Quanto à possibilidade de transformação verifica-se que cerca de 40% dos

produtos, se situam num escalão baixo, sobretudo os hortícolas e frutícolas.

Existe, no entanto, um conjunto muito significativo de produtos, cerca de 30% do

total, que apresenta uma alta possibilidade de transformação que engloba, o vinho, o

leite e os cereais.

Fig. 4.2-1

Os citrinos azeite, beterraba e tomate apresentam um nível intermédio, de

possibilidade de transformação.

4.3 - Procura

Os produtos estudados caracterizam-se por uma procura forte ou elevada. Cerca de

40% dos produtos tem uma área equivalente de procura superior a 25000 ha, enquanto

que cerca de 20% tem uma procura que se situa entre os 5 000 e os 25 000 ha (Fig. 4.3 –1).

Apenas cinco produtos: azeitona de mesa, linho, couve flor, bróculos e chicória,

apresentam um procura fraca (equivalente a menos de 1000 ha).

Classificação dos produtos face à capacidade de transformação existente (1) 

MODERADA

Citrinos
Azeite

Tomate industria
Beterraba

Grão de bico
Feijão seco 

Pimento/Malagueta
Azeitona mesa

Pêssego
Damasco 
Amêndoa

Couve-flor

BAIXA

Uva Vinho
Noz

Tremoço
Carne bovino

Leite vaca
Leite ovino

Leite caprino

ALTA

Cenoura
Sementes 
Luzerna

Batata conservação
Feijão verde

Linho
Algodão
Uva mesa

Noz

Índice de transformação
existente < 2%

BaixaBaixaBaixa
Índice de transformação
existente ≥ 2% e < 20%

ModeradaModerada
Índice de transformação
existente ≥ 20%

AltaAlta

(1) Classificados somente produtos com informação disponível

Trigo duro
Trigo mole

Cevada
Girassol

Soja
Milho

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS FACE À POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO
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Fig. 4.3-1

No que respeita à elasticidade procura-rendimento (Fig. 4.3–2 ), a maioria dos

produtos (56,8%) têm uma forte relação, positiva, com o rendimento dos consumidores,

tendo mesmo cerca de 15% destes uma relação mais que proporcional com o

rendimento (bens de luxo).

Fig. 4.3 – 2

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS FACE AO NÍVEL DE PROCURA

Forte

Soja
Trigo mole
Trigo duro

Cevada
Sorgo
Milho

Girassol
Sementes forrageiras

Feijão seco
Grão de bico

Beterraba sacarina
Amêndoa
Citrinos
Azeite

Algodão
Uva de vinho
Uva de mesa

Carne de bovino

Elevada

Noz
Maçã
Pêra
Fava

Batata conservação
Melão
Cebola
Alho

Luzerna
Leite de vaca

Moderada

Ervilha
Pimento/Malagueta

Cenoura/Nabo
Morango
Pêssego

Damasco
Tomate indústria

Feijão verde

Fraca

Azeitona de mesa
Linho

Couve-flor/Bróculos
Chicória

Fraca

Área de procura
< 1 000 ha

FracaFracaFraca
Área de procura
≥ 25 000 ha

ForteForteForte
Área de procura

≥ 5 000 e < 25 000 ha

ElevadaElevadaElevada
Área de procura

≥1 000 e < 5 000 ha

ModeradaModeradaModerada

Feijão seco
Azeitona de mesa

Milho
Vinho de mesa

Carne de bovino
Cevada

Tomate indústria
Grão de bico

Amêndoa 
Noz

Ameixa
Citrinos

Uva de mesa
Morango

Melão
Alho

Feijão verde
Pimento
Cebola
Ervilha

Fava
Cenoura

Couve-flor

Leite de vaca
Colza
Soja

Girassol
Trigo duro
Trigo mole

Pera
Maçã

Batata conservação
Beterraba sacarina

Bem superior de 2º grau

Bem superior de 1º grau

Bem de luxo

Bem inferior

Leite de ovelha
Leite de Cabra
Pêssego/Damasco
Azeite
Vinho DOC
Leite de vaca

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS FACE À ELASTICIDADE  PROCURA-RENDIMENTO

Elasticidade
< 0

Bem inferiorBem inferiorBem inferior
Elasticidade 

≥ 1

Bem de luxoBem de luxoBem de luxo
Elasticidade
≥ 0,5  e < 1

Bem superior de 1º grauBem superior de 1º grauBem superior de 1º grau
Elasticidade
≥ 0 e < 0,5 

Bem superior de 2º grauBem superior de 2º grauBem superior de 2º grau
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À semelhança da procura, apenas uma pequena percentagem dos produtos são

bens inferiores, menos de 10% do total.

No que respeita ao grau de auto-aprovisionamento e Índice de Balassa, (Fig. 4.3–3)

verifica-se que o leite de vaca, o vinho, o tomate e a pêra se destacam por serem, de entre

os produtos estudados, os únicos em que Portugal é auto-suficiente. A amêndoa, o leite

de vaca, e a pêra, têm um comércio predominantemente inter-sectorial, em que as

importações e exportações se equilibram. No tomate e no vinho o comércio é sobretudo

intra-sectorial, com predomínio das exportações sobre as importações.

Fig. 4.3–3

Nos restantes produtos, com excepção do azeite, existe um predomínio das

importações sobre as exportações correspondendo este a graus relativamente baixos de

auto-aprovisionamento.

De facto mais de 70% dos produtos têm um comércio predominantemente intra-

sectorial e mais de 40% têm um grau de aprovisionamento baixo ou relativamente

baixo.

Trigo duro
Trigo mole

Milho
Sorgo

Cevada
Algodão

Linho 
Açucar

Soja

Batata
Pimento

Couve-flor
Feijão verde

Maçã
Laranja 
Morango

Azeitona de mesa
Azeite

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS QUANTO AO GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO

Baixo

Carne de bovino
Cebola

Cenoura
Fava
Noz

Pêssego
Uva de mesa

Melão
Girassol

Relativamente baixo Elevado
Auto-suficiente

Auto-aprovisionamento < 
50%

Auto-
aprovisionamento 50 -

80%

Auto-aprovisionamento 
80-100 %

Auto-
aprovisionamento < 

100%

Leite
Vinho
Tomate
Amêndoa
Pêra
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4.4 - Preço

Quanto à competitividade, existe uma clara diferença relativa entre as várias

classes consideradas (Fig. 4.4 – 1).

De facto as classes dos produtos dificilmente competitivos e pouco competitivos

têm fraca expressão; somente englobam quatro produtos, o que corresponde a menos de

10% do total de produtos analisados.

Fig. 4.4 – 1

A grande maioria dos produtos, ¾ do total, classificam-se como competitivos. No

universo dos produtos estudados somente 25% não são competitivos. A relação entre

produtos competitivos e não competitivos é pois, três para um.

4.5 – Consumo de água

Quanto aos níveis de consumo de água, os produtos situam-se em torno do escalão

médio de consumo (3 000 a 6 000 m3/ha). É neste escalão que se encontra o maior

número de produtos (32% do total). Os escalões imediatamente adjacentes contribuem,

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS FACE AO GRAU DE COMPETITIVIDADE

Não competitivos
Dificilmente competitivos

Pouco competitivos
Competitivos

Carne Bovino
Trigo mole
Trigo duro

Cevada
Tomate

Couve-flor / Bróculos
Girassol

Soja
Colza

Algodão

Feijão seco

Pimento/ Malagueta
Chicória 

Milho

Leite vaca
Uva vinho

Batata conservação
Cebola

Cenoura / nabo
Ervilha

Feijão verde
Grão de bico

Amêndoa
Noz

Maçã
Pêra

Pêssego / Damasco
Citrinos

Uva de mesa
Morango

Melão
Azeitona mesa

Azeite
Beterraba
Luzerna

Sementes forragem

Não competitivos

Competitivos

Pouco Competitivos

Dificilmente competitivos

Preço de Referência

+ 10% P.R.

- 10% P.R.

Custo de 
produção

Produtos
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cada um, com cerca de 20%. Dos produtos estudados, apenas três têm níveis muito

baixos de consumo de água: uva para vinho, uva de mesa e beterraba.

Fig. 4.5 – 1

4.6 – Peso da água, dos adubos, pesticidas e outros consumos intermédios nos

custos de produção

No que respeita ao peso da água, dos adubos, pesticidas e outros factores de

produção nos custos de produção verifica-se:

Na grande maioria dos produtos estudados (70%) os factores de produção (Fig. 4.6 – 1

e Fig. 4.6 – 2), têm um peso muito significativo ou mesmo determinante nos custos de

produção e nenhum apresenta um peso destes factores inferior a 10%.

A água, pelo contrário, mesmo considerando os preços máximos fixados para o

Alqueva, não tem, na maioria dos casos, um custo com peso muito significativo. Em

mais de metade dos produtos este factor tem um peso inferior a 20%, verificando-se

mesmo, que em 15% dos produtos, o peso da água é inferior a 10%.

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS FACE AO CONSUMO DE ÁGUA (m 3/ ha)

Trigo mole
Trigo duro

Cevada
Batata
Cebola

Feijão verde
Grão-de-bico

Amêndoa
Azeite

Azeitona de mesa
Sementes forrageira

Baixo consumo Médio Consumo Alto consumoMuito baixo consumo

Uva de vinho
Uva de mesa

Beterraba
Amêndoa

Cenoura
Couve-flor/Bróculos 

Ervilha
Feijão seco

Noz
Maçã
Pêra

Melão
Girassol

Soja
Colza
Milho
Sorgo

Pêssego

Carne de Bovino
Leite de vaca

Tomate industria
Pimento
Citrinos
Morango
Chicória
Algodão
Luzerna

Escalão de consumo
< 1 500 m3 /ha

Escalão de consumo
≥ 1 500  e <3 000 m3/ha

Escalão de consumo
≥ 6 000 m3/ha 

Escalão de consumo
≥ 3 000 e < 6 000 m3/ha

Muito Baixo consumoMuito Baixo consumoMuito Baixo consumo Alto consumoAlto consumoAlto consumoMédio ConsumoMédio ConsumoMédio ConsumoBaixo consumoBaixo consumoBaixo consumo
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A água tem assim, para a generalidade dos produtos estudados, um peso nos

custos de produção muito inferior ao dos adubos, fitofármacos e outros consumos

intermédios.

Fig. 4.6 – 1

Fig. 4.6 – 2

Reduzido

Sem produtos

Significativo

Azeite
Luzerna

Amêndoa
Noz

Azeitona mesa
Sementes forragem

Muito significativo 

Sorgo
Trigo duro
Trigo mole

Cevada
Vinho

Tomate industria
Pimento
Cenoura
Ervilha

Couve/bróculo
Feijão verde
Feijão seco

Citrinos
Uva de mesa

Pêra
Pêssego
Morango

Melão
Colza
Soja

Girassol
Chicória

Grão de bico

Carne bovino
Leite
Milho
Batata
Cebola
Maçã

Algodão
Beterraba

PESO DOS ADUBOS, PESTICIDAS E OUTROS CONSUMOS INTERMÉDIOS NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO (%)

Determinante

PESO DA REGA  NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO (%)

Reduzido

Vinho
Batata

Feijão verde
Uva de mesa

Pêssego
Azeite

Azeitona de mesa

Significativo

Bovinos
Leite

Cevada
Tomate industria

Pimento
Cebola

Cenoura
Couve bróculo

Noz
Citrinos

Maçã
Pêra

Morango
Melão

Algodão
Beterraba

Grão-de-bico

Muito significativo

Trigo duro
Trigo mole

Milho
Sorgo

Ervilha
Feijão seco
Amêndoa

Colza
Soja

Chicória
Semente forragem

Luzerna
Girassol

Determinante

Reduzido
< 10%

Significativo
≥ 10 E < 20%

Muito significativo
≥ 20 E < 40%

Determinante
≥ 40%

Reduzido
< 10%

Significativo
≥ 10 E < 20%

Muito significativo
≥ 20 E < 40%

Determinante
≥ 40%
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5. QUADRO DE REFERÊNCIA

Na formulação do quadro de referência foram considerados todos os produtos que

apresentam competitividade por si e os que a atingem mediante as ajudas disponíveis.

Os produtos foram organizados nos seguintes grupos: Estratégicos, Especiais, Outros

Competitivos e Ajudados.

Fig. 5.1 - 1

Estes grupos foram estruturados com o objectivo de evidenciar as diferenças que

os produtos apresentam nos vários parâmetros (Fig. 5.1 - 2). As designações dos grupos

reflectem essas diferenças no que respeita ao parâmetro preço.

O grupo dos produtos Estratégicos e grupo dos produtos Especiais tal como os

nomes indicam, englobam todos os produtos definidos como tal no capítulo 1 deste

tomo.

O grupo dos produtos Outros Competitivos abarca todos os produtos que

apresentando preço competitivo e qualidade, podem não atingir um nível de procura

forte ou área potencial de produção elevada ou não ter possibilidade de transformação.

QUADRO DE REFERÊNCIA
DOS PRODUTOS A 

REALIZAR

OUTROS 
COMPETITIVOSESPECIAISESTRATÉGICOS AJUDADOS

Grupos de produtos
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O grupo dos produtos Ajudados integra os produtos não competitivos, que por via

da ajuda existente passam a sê-lo. Apresentam nível de procura forte e possibilidade de

transformação. A área potencial de produção pode não ser elevada.

Fig. 5.1 - 2

Apresenta-se de seguida o quadro de referência definido para os produtos a

realizar no regadio.

Estratégicos
Especiais

Outros Competitivos
Ajudados

Possibilidade de transformação

Área potencial produção elevada

Procura forte

Preço competitivo mercado mundial

Qualidade

sim

Sim
 /

Não

sim

sim

sim

sim

Sim
 /

Não

Sim
 /

Não

Sim
 /

Não

Sim
 /

Não

sim

sim

sim
sim

sim

sim

Sim
 /

Não

NãoNão

NãoNão

NãoNão
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QUADRO DE REFERÊNCIA DOS PRODUTOS A REALIZAR NO REGADIO

DE ALQUEVA

Leite vaca
Batata conservação

Pimento
Cebola

Cenoura/nabo
Ervilha
Fava

Feijão verde
Alho
Maçã
Pêra

Pêssego/Damasco
Morango

Azeitona de mesa
Chicória
Luzerna

Noz
Milho
Melão

Azeite

Sementes forrageiras

Grão de bico

Amêndoa

Citrinos

Uva de mesa

Carne bovino

Leite ovelha

Leite cabra

Uva de vinho

Tomate seco

Ameixa

Tomate indústria
Beterraba

ESTRATÉGICOS ESPECIAIS OUTROS
COMPETITIVOS

AJUDADOS
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6. PREVISÃO DO VALOR GERADO PELO REGADIO DO

ALQUEVA

Estudado um conjunto significativo de produtos possíveis para a agricultura no

regadio de Alqueva e delineado o quadro de referência para os produtos a realizar

procedeu-se a uma previsão da ocupação cultural para aquela área e à determinação do

rendimento gerado (expresso em VAB pm).

Para o efeito recorreu-se à seguinte metodologia.

1. Afectar em primeiro lugar áreas para culturas perenes, seleccionando

aquelas que têm maior interesse económico e que garantem uma utilização

sustentável dos recursos pela sua boa adaptação às condições edafo-

climáticas.

2. Afectar a restante área a culturas anuais ou plurianuais, cujas alternativas

culturais dependem das rotações a aplicar, tendo igualmente como

prioridade a inclusão de culturas de elevado valor e o respeito pela correcta

utilização dos recursos.

3. Criar e avaliar cenários de ocupação cultural para o regadio de Alqueva.

A análise das rotações a aplicar mereceu maior desenvolvimento no ponto 4.1.

A área da ZIA exterior aos perímetros regados poderá suportar – entre outros –

sistemas cerealíferos de sequeiro produtores de matérias-primas para combustíveis,

conforme foi referido no capítulo 3, ou sistemas pecuários orientados para produtos

especiais complementados com áreas de regadio de Alqueva.

As espécies florestais têm interesse e poderão atingir uma expressão significativa

na compartimentação do espaço agrícola que irá ser regado.

6.1 - Rotações

A vasta lista de rotações possíveis a aplicar no regadio do Alqueva foi identificada

a partir das alternativas referidas em diversa bibliografia consultada (Cary, 1985; Cary,

1993; Carvalho, 2001).
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O número de rotações aconselhadas foi reduzido, numa primeira fase, para cerca

de metade dada a proximidade de muitas dessas rotações e a necessidade de respeitar os

princípios das boas práticas agrícolas. Entre os princípios respeitados realçam-se:

Protecção do solo contra a erosão.

Manutenção do fundo de fertilidade do solo.

Utilização de culturas melhoradoras do solo.

Considerou-se que as rotações deveriam obrigatoriamente incluir produtos

estratégicos.

Como o grão-de-bico foi a única cultura anual incluída dentro dos produtos

estratégicos, escolheram-se as rotações em função deste produto.

Face às alternativas de produtos competitivos que podiam ser incluídos nas

rotações com o grão de bico foi identificada a seguinte rotação-tipo:

Hortícolas/horto-frutícolas  –  grão-de-bico ou milho  –  beterraba

ou  forragens (corte/feno)  –  milho

Como culturas hortícolas/horto-frutícolas, seleccionaram-se apenas a batata, a

cebola e o melão, atendendo aos parâmetros procura e competitividade.

Resultou daqui o seguinte conjunto de rotações:

batata ou cebola ou melão   –   grão de bico ou milho   –   beterraba  ou

forragens (corte/feno)   –   milho

6.2 - Cenários

Na escolha de cenários alternativos e de acordo com o primeiro princípio

estabelecido deu-se prioridade aos produtos estratégicos.

A repartição da área entre os produtos estratégicos fez-se tendo em conta os

respectivos níveis de procura. Para tal, definiu-se uma matriz em que foi dado à procura

nacional não satisfeita (expressa em área equivalente) um peso igual a 2 e à procura

comunitária não satisfeita (expressa em área equivalente) um peso igual a 1. Para cada

produto estratégico foi calculada a soma das procuras nacional e comunitárias expressas
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em área equivalente, ponderada com os pesos acima indicados. Calculou-se, igualmente,

a soma total destes valores e as percentagens relativas a cada produto.

Obteve-se assim, uma distribuição percentual da área dos produtos estratégicos,

que foi utilizada para efectuar uma primeira distribuição da área total do regadio de

Alqueva (133 600 ha) 2 pelos diferentes produtos.

Esta área foi sendo posteriormente ajustada tendo em atenção diversos aspectos: a

existência de área de olival e vinha (vinho) já instaladas; a existência de uma quota de

olival disponível; uma área para produção de sementes forrageiras determinada pela

procura, muito elevada (numa fase inicial), quando os agricultores têm pouca

experiência neste tipo de actividade; igualmente uma área destinada à produção de grão-

de-bico determinada pela procura, muito elevada (numa fase inicial).

Tendo em conta as considerações anteriores, desenvolveu-se o cenário 1. Neste

cenário, reservou-se uma área de 28.000 ha para a rotação quadrienal escolhida, de

modo a satisfazer a área destinada ao grão-de-bico.

Para completar este cenário foram escolhidos outros produtos competitivos, tendo-

se dado preferência a culturas lenhosas (fruteiras e uva para vinho) pouco consumidoras

de água. O cenário 1 consta no quadro 6.2-1, em que se discriminam as culturas e as

respectivas áreas.

O cenário 2 consta no quadro 6.2-2 e deriva do cenário 1 por substituição de

10.000 ha de forragens, por milho, cenário mais próximo da realidade actual dado que

há mais agricultores a dominar esta cultura.

O cenário 3 consta no quadro 6.2-3 e deriva do cenário 1 por acréscimo da área da

rotação de 28.000 para 40.000 ha, em substituição de 10.000 ha de forragens e 2.000 ha

de milho e partindo-se do princípio que a beterraba se vai manter nos solos de melhor

aptidão.

O cenário 4 consta no quadro 6.2-4 e deriva do cenário 3 por substituição do milho

por culturas de melhor rentabilidade e menos consumidoras de água. Assim, foram

substituídos 13.300 ha de milho por: 10.000 ha de olival, 1.000 ha de noz, 1.000 ha de

pera, 500 ha de outras fruteiras e 800 ha de uva para vinho.

                                                
2 Área total dos perímetros de rega medida gráficamente e tendo por base a Carta de Solos de Portugal
digitalizada (SROA, 1966).
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Quadro 6.2-1 - Cenário 1, culturas, áreas e percentagens consideradas

Amêndoa 12 500 9% Batata 3 000 2%
Citrinos 8 700 7% Cebola 2 000 1%
Uva de mesa 3 600 3% Melão 2 000 1%
Azeite (novo+existente) 40 000 30% Milho 4 000 3%
Sementes forrageiras 10 000 7% Grão-de-bico 3 000 2%
Sub-total - Estratégicos 74 800 56% Beterraba 3 500 3%

Forragem de corte/feno 3 500 3%
Milho 7 000 5%

Noz 1 000 1% Sub-total - Rotação de anuais 28 000 21%
Pêra 1 000 1%
Outras fruteiras (Pêssego, Damasco, Ameixa) 1 500 1% Forragens 10 000 7%
Uva para Vinho 2 000 1% Milho 15 300 11%
Sub-total - Permanentes 5 500 4% Sub-total - Rotação de anuais 25 300 19%

Cenário 1 133 600

Quadro 6.2-2 - Cenário 2, culturas, áreas e percentagens consideradas

Amêndoa 12 500 9% Batata 3 000 2%
Citrinos 8 700 7% Cebola 2 000 1%
Uva de mesa 3 600 3% Melão 2 000 1%
Azeite (novo+existente) 40 000 30% Milho 4 000 3%
Sementes forrageiras 10 000 7% Grão-de-bico 3 000 2%
Sub-total - Estratégicos 74 800 56% Beterraba 3 500 3%

Forragem de corte/feno 3 500 3%
Noz 1 000 1% Milho 7 000 5%
Pêra 1 000 1% Sub-total - Rotação de anuais 28 000 21%
Outras fruteiras (Pêssego, Damasco, Ameixa) 1 500 1%
Uva para Vinho 2 000 1% Milho 25 300 19%
Sub-total - Permanentes 5 500 4% Sub-total - Rotação de anuais 25 300 19%

Cenário 2 133 600

Quadro 6.2-3 - Cenário 3, culturas, áreas e percentagens consideradas

Amêndoa 12 500 9% Batata 5 000 4%
Citrinos 8 700 7% Cebola 4 000 3%
Uva de mesa 3 600 3% Melão 1 000 1%
Azeite (novo+existente) 40 000 30% Milho 6 000 4%
Sementes forrageiras 10 000 7% Grão-de-bico 4 000 3%
Sub-total - Estratégicos 74 800 56% Beterraba 5 000 4%

Forragem de corte/feno 5 000 4%
Noz 1 000 1% Milho 10 000 7%
Pêra 1 000 1% Sub-total - Rotação de anuais 40 000 30%
Outras fruteiras (Pêssego, Damasco, Ameixa) 1 500 1%
Uva para Vinho 2 000 1% Milho 13 300 10%
Sub-total - Permanentes 5 500 4% Sub-total - Rotação de anuais 13 300 10%

Cenário 3 133 600

Quadro 6.2-4 - Cenário 4, culturas, áreas e percentagens consideradas

Amêndoa 12 500 9% Batata 5 000 4%
Citrinos 8 700 7% Cebola 4 000 3%
Uva de mesa 3 600 3% Melão 1 000 1%
Azeite (novo+existente) 50 000 37% Milho 6 000 4%
Sementes forrageiras 10 000 7% Grão-de-bico 4 000 3%
Sub-total - Estratégicos 84 800 63% Beterraba 5 000 4%

Forragem de corte/feno 5 000 4%
Milho 10 000 7%

Noz 2 000 1% Sub-total - Rotação de anuais 40 000 30%
Pêra 2 000 1%
Outras fruteiras (Pêssego, Damasco, Ameixa) 2 000 1%
Uva para Vinho 2 800 2%
Sub-total - Permanentes 8 800 7%

Cenário 4 133 600
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6.3 – Valor gerado pelo regadio de Alqueva

Após identificação dos produtos prioritários, considerou-se fundamental apurar a

capacidade que estes têm de gerar riqueza e, desta forma, conhecer as potencialidades

do regadio de Alqueva.

Os resultados obtidos permitem avaliar o contributo da agricultura na

rendibilização do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e constituem um

suporte fundamental na definição da estratégia do Plano.

A comparação entre os valores gerados pelos diferentes cenários, evidencia as

diferenças de comportamento dos vários produtos e a importância de tomar medidas no

sentido de apoiar um conjunto deles, atribuindo-lhes prioridade.

Como indicador de riqueza, utilizou-se o Valor Acrescentado Bruto, a preços de

mercado (VABpm). Calculou-se, para cada um dos cenários definidos previamente, o

VAPpm total gerado pelo regadio de Alqueva, a partir das áreas das culturas definidas

para os diferentes cenários e do VABpm/ha de cada uma das culturas (obtidas com base

nas respectivas contas de cultura).

No quadro 6.2-5 constam os valores acrescentados brutos calculados, a preços de

mercado e que se estimam obter com a implementação dos quatro cenários propostos.

O cenário 4 é o mais favorável, sendo de esperar a obtenção de um valor

acrescentado médio de 2.740 euro/ha. O cenário mais desfavorável é o 2, criando um

valor acrescentado médio de 2.252 euro/ha.

A variação entre os três primeiros cenários não é muito significativa. O diferencial

deve-se em grande parte à substituição do milho por olival, fruteiras, hortícolas e melão.

Mesmo no cenário menos favorável ocorrerá a criação de um valor acrescentado,

pelo regadio, num montante superior a 300 milhões de euros.

Importa ter em consideração que existem restrições à implementação destes

cenários por via das disposições do regime do pagamento único sobre culturas

hortícolas e permanentes.

Assim, o n.º 2 do artigo 44º do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do Conselho

estabelece:
“ Por “hectare elegível”, entende-se a superfície agrícola da exploração

ocupada por terras aráveis e pastagens permanentes, com excepção das

superfícies ocupadas por culturas permanentes ou florestas, ou afectadas a

actividades não agrícolas.”
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E o artigo 51º:
“ Os agricultores podem utilizar as parcelas declaradas nos termos do n.º 3 do

artigo 44 para qualquer actividade agrícola, excepto para culturas

permanentes e para a produção dos produtos referidos no n.º 2 do artigo 1.º do

Regulamento (CE) n.º 2200/96 do Conselho, (...) que estabelece a organização

comum de mercado no sector da frutas e produtos hortícolas,(...) que

estabelece a organização comum de mercado no sector dos produtos

transformados à base de frutas e produtos hortícolas e de batatas, com

excepção das destinadas ao fabrico de fécula de batata que beneficiam da ajuda

prevista no artigo 93.º” deste regulamento.

O disposto nos dois artigos acima referidos significa que as terras indexadas aos

direitos estabelecidos no âmbito do regime de pagamento único não podem ser

utilizadas para culturas hortícolas e permanentes que, no caso do regadio de Alqueva,

constituem a maior parte das alternativas culturais preconizadas. Deverá pois ser

estudada a melhor forma de ultrapassar estas limitações.

Quadro 6.2 - 5 – VABpm gerado pelos diferentes cenários

Cenário
1

Cenário
2

Cenário
3

Cenário
4

Área
(ha)

% do
tot.

Área
(ha)

% do
tot.

Área
(ha)

% do
tot.

Área
(ha)

% do
tot.

Batata 3 000 2 3 000 2 5 000 4 5 000 4 3 735  11 206  11 206  18 676  18 676
Cebola 2 000 1 2 000 1 4 000 3 4 000 3 9 990  19 980  19 980  39 960  39 960
Melão 2 000 1 2 000 1 1 000 1 1 000 1 4 265  8 529  8 529  4 265  4 265
Milho 26 300 20 36 300 27 29 300 22 16 000 12  351  9 222  12 728  10 274  5 610
Grão-de-bico 3 000 2 3 000 2 4 000 3 4 000 3 1 055  3 166  3 166  4 221  4 221
Beterraba 3 500 3 3 500 3 5 000 4 5 000 4 1 277  4 470  4 470  6 386  6 386
Forragem de corte/feno 13 500 10 3 500 3 5 000 4 5 000 4 1 316  17 763  4 605  6 579  6 579
Amêndoa 12 500 9 12 500 9 12 500 9 12 500 9 3 839  47 989  47 989  47 989  47 989
Citrinos 8 700 7 8 700 7 8 700 7 8 700 7 6 638  57 752  57 752  57 752  57 752
Uva de mesa 3 600 3 3 600 3 3 600 3 3 600 3 8 302  29 889  29 889  29 889  29 889
Azeite (novo+existente) 40 000 30 40 000 30 40 000 30 50 000 37 1 047  41 897  41 897  41 897  52 372
Sementes forrageiras 10 000 7 10 000 7 10 000 7 10 000 7  521  5 207  5 207  5 207  5 207
Noz 1 000 1 1 000 1 1 000 1 2 000 1 3 444  3 444  3 444  3 444  6 888
Pêra 1 000 1 1 000 1 1 000 1 2 000 1 19 410  19 410  19 410  19 410  38 821
Outras fruteiras 1 500 1 1 500 1 1 500 1 2 000 1 14 237  21 355  21 355  21 355  28 474
Uva para Vinho 2 000 1 2 000 1 2 000 1 2 800 2 4 626  9 252  9 252  9 252  12 953
Totais 133600 100 133600 100 133600 100 133600 100  310 530  300 878  326 555  366 039

VABpm médio por ha  2 324  2 252  2 444  2 740

VABpm total(103 euro)

VAB/ha
(euro/ha)

PRODUTOS

Cenário
1

Cenário
2

Cenário
3

Cenário
4


