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O Alentejo é a maior região de Portugal, 
representando cerca de 1/3 da superfície total 

do continente (31.551 km2)
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É um território com uma história marcada pelo rico património e cultura que lhe conferem uma identidade 
única e um enorme potencial competitivo e sustentável, nomeadamente nos seus produtos de reconhecida 

excelência, tais como a cortiça, o azeite, o vinho, a gastronomia, o artesanato…
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A agricultura alentejana é 
condicionada por um conjunto de 
fatores internos (recursos naturais 
e estruturas agrícolas) e externos 

(enquadramento económico e 
politica agrícola comum)
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Fatores internos:

Clima do tipo mediterrânico, com excessos 
de chuva no inverno e carências graves na 

primavera e verão.

Estruturas fundiárias de dimensão média 
das explorações superior a 5x a média 

nacional

O Alentejo representa 53% da SAU nacional 
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MÃO-DE-OBRA

No Alentejo em virtude da maior 
dimensão das explorações, o peso 

da mão-de-obra assalariada é 
superior ao da mão-de-obra familiar

Níveis de produtividade estão associados a 
sistemas extensivos , com remunerações 

razoáveis e pouco exigentes em mão-de-obra 
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Desligamento das ajudas da produção

Fatores externos

Setor da pecuária extensiva mais atrativo 
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• A área de prados e pastagens 
permanentes representa  57% da 
terra arável da região e 63% a nível 
nacional

• A superfície de culturas temporárias 
diminuiu cerca de 29% na última 
década

• O olival e a vinha representam 85% 
das culturas permanentes (49% da 
superfície de olival nacional 
encontra-se no Alentejo)



Seminário New Deal - Innovation                 
Olga Passanha

5

SEMINÁRIO NEW DEAL – INNOVATION SEMINAR                                        22 de Setembro de 2015

• Efetivo bovino nacional = 1 430 mil cabeças
• A produção bovina no Alentejo conta com 39% 

do efetivo nacional, produção de carne em 
sistemas extensivos (138,4 cabeças/exploração)

• Efetivo ovino nacional = 2 220 mil cabeças
• Efetivo caprino nacional = 421 mil cabeças
• 49% dos ovinos localizam-se em explorações no Alentejo 

(dimensão média do rebanho 134,1 cabeças/exploração)
• O Alentejo representa 24% do efetivo caprino

• Efetivo suíno nacional = 1 913 mil cabeças
• O Alentejo contabiliza 25% do total de 

suínos (182,9 cabeças/exploração). 
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REGIÃO COM MAIS INVESTIMENTO NO 
SETOR AGRICOLA (desde entrada na 

comunidade europeia)

- 60% infraestruturas (eletrificação, 
regadios, instalações agroindustriais, 
etc..)

- 30% máquinas e equipamentos
- 10% plantações, animais reprodutores

Número significativo de explorações 
com estrutura técnico-económica 
bem adaptada à natureza dos apoios 
comunitários
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DADOS PRODER 2007-2013

O investimento financiado pelo 
PRODER e os postos de trabalho 

associados revelam que o Alentejo 
foi a região com maior peso 

financeiro 
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Levou a uma transformação das explorações 
agrícolas para regadio, aumentando a 
produtividade das culturas tradicionais e 
apostando em novas culturas.

O azeite é o sector mais relevante (50%), mas 
as hortofrutícolas e os cereais de regadio 
vêm assumindo um papel crescente.

Ao redor do Alqueva surgem ainda outras 
oportunidades de investimento, como é o 
caso do turismo rural.

O conjunto destes investimentos tem um 
impacto determinante no paradigma de 
desenvolvimento da Região.
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PDR 2020
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OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!!!


