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O Banco Espírito Santo, a EDIA – Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas do Alqueva e 

o Jornal Expresso, organizam um Seminário Internacional, que conta com o apoio da AICEP - 

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e o alto patrocínio do Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

 Este Seminário tem por objetivo dar a conhecer, aos agricultores e agroindústrias nacionais e 

internacionais, o potencial agrícola do perímetro de rega do Alqueva, o maior reservatório de 

água da Europa e um dos maiores projetos hidroagrícolas a nível europeu. Ao Seminário segue-

se uma visita a algumas explorações agrícolas da região.  

LISBOA | 24 e 25 de Maio 





Pag. 5 

1. Seminário internacional – Investir no Potencial Agrícola do Alqueva ……..…… 3  

2. Projeto Alqueva ........................................................................................................................................................ 5  

3. Agricultura em Portugal ............................................................................................................................... 11 

4. Ativos distintivos da agricultura portuguesa ...................................................…..……………… 14  

5. Posicionamento do BES no setor agrícola ..............................................................................… 19 



Pag. 6 

• Comprimento: 83 km 

• Superfície: 250 km2 

• Perímetro: 1 160 km 

• Capacidade total: 4 150 hm3 

• Geração de Energia: 520 MW 

• Área Irrigada: 120 000 ha 
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Soluções BES Agricultura 

Área Irrigada 

2012 56 000 ha 

2013 68 000 ha 

2014 88 000 ha 

2015 120 000 ha 

Área de Intervenção 
do projecto Alqueva 

Legenda: 

Existente 

Em construção 

Projectada 

Bacias 

Bacias /reservas em construção 

Bacias/reservas projectadas 

Bacias/reservas existentes 

Área Irrigada 

Existente 

Em construção (Sub-sistema Alqueva) 

Projectado (Sub-sistema Alqueva) 

Projectado (Sub-sistema Ardia) 

Em construção (Sub-sistema Pedrógão) 

Projectado (Sub-sistema Pedrógão) 

Rede Primária 
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Soluções BES Agricultura 

 Criar de uma reserva estratégica de água 

 Reforçar a oferta pública de água 

 Produção de Energia 

 Sustentabilidade Ambiental 

 Contributo para o desenvolvimento de projectos de turismo de 
alta qualidade 

 Oportunidades para novos negócios e actividades 

 Dinamismo do mercado de trabalho 

 Aumento da produção agro-industrial: 

Diminuição das 
importações agro-

alimentares 
 (e.g.; milho) 

Novas produções 
(e.g.; amêndoas, 

cebolas, papoilas, 
romãs) 

Aumento das produções 
orientadas para a exportação 

 (e.g.; vinho, azeite,  fruta) 
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Soluções BES Agricultura 

Criação de uma equipa de apoio à agricultura, investimento e 
promoção do regadio 

Promoção ativa, interna e externa, da valia do projecto, da sua 
componente agrícola e dos seus agricultores  

Acompanhamento de todos os promotores de novos projetos 
agrícolas e agroindustriais 

Levantamento tipificado ao nível dos perímetros de rega, de 
áreas disponíveis para novas culturas e projetos 

Procura de novas soluções e culturas, preferencialmente 
associadas à agroindústria e à garantia de escoamento 
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• A produção primária em Portugal representou, em 2012, 2.2% do PIB, embora 
empregue 12.3% da força de trabalho 

• Portugal apresenta uma Balança Comercial agrícola tradicionalmente deficitária, 
satisfazendo mais de 70% das necessidades de consumo 

• No período entre 2010 e 2011 verificou-se um aumento das exportações (13%), 
ascendendo o valor a EUR 2.2 milhões 

• Os solos e o clima favoráveis garantem produções elevadas, precoces e com 
qualidade única em termos de sabor, cor, aroma e textura 

• Assiste-se presentemente a uma revitalização do sector, com uma nova geração de 
empresários, possuindo elevada capacidade de gestão, a investirem com sucesso 
na actividade agrícola e na exportação 
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• Solo e clima favoráveis a produções elevadas, precoces e de 
produtos de elevada qualidade 

• Água abundante que possibilita o desenvolvimento de novas áreas 
de regadio (e.g.; Alqueva) 

• Conhecimento técnico especializado, nova geração de produtores e 
empresários com elevada capacidade de gestão 

• Tecnologia de rega sofisticada 

• Experiência na incorporação de novas exigências ambientais 

Pontos 
Fortes 

Oportunidades 

• Maior exigência dos consumidores para produtos de qualidade 

• Imagem positiva dos produtos nacionais na dieta alimentar 

• Elevado potencial de exportação 

• Existência de apoios ao investimento 

• Propriedade  privada plena dos terrenos adquiridos 

• Instalação de agro-indústrias em número crescente 

• Aproveitamento das novas áreas irrigáveis para novas produções  
intensivas 
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104.5 

169.3 

2005 2011 

(EUR milhares) 

143.7 

198.7 

2005 2011 

É português o 2º maior produtor de 
concentrado de tomate, fornece grandes 

multinacionais como a Heinz, a Dr. Oetker e 
a Panzani  

“Projeto mais inovador da Europa” atribuído 
a agricultor nacional com produção de 

morangos em hidroponia 

Grande diversificação cultural e melhoria 
das técnicas de produção apostando no 

mercado externo (produção hortofrutícola 
representa 70% da produção vegetal 

nacional) 

 

    Composição das exportações de base agrícola vegetal, 2011  
 

Exportações de frutas, 2011 

 
 
 

As condições edafoclimáticas existentes em Portugal garantem produções com qualidade única 
(determinada em grande medida pela conjugação de fatores como sendo cor, sabor, cheiro e 
textura). 

Condições edafoclimáticas permitem 
entrada nos mercados em ciclos de 
preço mais elevados e produção em 

períodos mais longos1 

Exportações de vegetais, 2011 

Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial 

Cereais 
3% 

Plantas 
Industriais 

6% 
Hortícolas 

6% 

Batatas 
1% 

Frutos 
16% 

Vinho 
52% 

Azeite 
16% 

1 + 3 meses que na Holanda devido à luz natural;  
      + 4 meses que em Espanha devido ao excesso de calor. 

(%) 

(EUR milhares) 
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Exportações portuguesas de vinhos 

(EUR milhares) 

Fontes: IVV, CVRVV, IVDP, ES Research – Research Sectorial 

Douro Valley, 
região vinícola 
demarcada mais 
antiga do mundo 

5o  

maior 
produtor  de 

vinho na 
Europa  

 

12o
  

maior 
produtor 
mundial 

 
 

10o
  

maior 
exportador 

mundial 

 

Portugal é conhecido pela qualidade e singularidade dos seus vinhos. As exportações portuguesas de 

vinho têm apresentado nos últimos anos um comportamento bastante dinâmico e diversificado em 

termos de mercados de destino. 

Principais mercados de exportação 

 França 
Angola 

Reino Unido  
EUA 

Alemanha 
Canadá 

Mercados 
que 

distinguem 
qualidade e 

preço 

Prémios internacionais conquistados em 2012 

Decanter Wine Awards 
 

Internacional Wine 
Challange 

 

Concours Mondial de 
Bruxelles 

 

Mundus Vinus 
 

China Wine & Spirits 
Awards  

Total 2012  
1371 

medalhas 

544.011 

614.380 
657.836 

704.803 

2009 2010 2011 2012 
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A crescente preocupação dos consumidores mundiais pelo consumo de produtos saudáveis e 

sustentáveis conduz o azeite português para um patamar privilegiado de produto nacional com forte 

capacidade de afirmação internacional. 

Exportações portuguesas de azeite, 2007/08 - 2012/2013E Top 5 Exportadores de azeite, 2012/2013E 

 

E Estimativa. 
Fontes: Olive Oil International, INE, ES Research – Research Sectorial 

4º maior exportador 
mundial 

com perspetivas de crescimento 

de acordo com os 

investimentos previstos 

VÁRIOS PRÉMIOS 
INTERNACIONAIS 

 
Monde Selection - International High 

Quality Trophy 
 

World’s Best Olive Oils  - 3 azeites 
nacionais entre os 51 mais premiados 

em 2011/2012  

EUA - Los Angeles 13 medalhas (3 ouro) 
 

China  – 5 distinções 
 

Argentina – OLIVINUS 2012 – Prémio 
Prestigio Oro + 11 prémios 

 
Israel – Medalha de Ouro 

29 

35.8 

51.2 
49.2 

2007/08 2009/10 2011/12 2012/13 

240 232.1 

160 

49.2 
30 

Espanha Itália Tunísia Portugal Turquia 

(Milhares de toneladas) (Milhares de toneladas) 
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No setor agrícola nacional existe um nível de conhecimento técnico e científico elevado, que resulta 

num saber fazer agrícola rigoroso, fruto do ensino técnico e superior especializado de qualidade, 

disseminado por todo o país. 

Instituições que integram o Ensino Superior Agrário Português 

Universidade do Algarve - 
Faculdade de Engenharia de 

Recursos Naturais 

Universidade dos 
Açores 

Departamento de 
Ciências Agrárias 

Universidade de Évora  Área 
Departamental de Ciências Agrárias 

(protocolo BES) 
Escola Superior Agrária de Beja 
Escola Superior Agrária de Elvas 

Universidade Técnica de Lisboa – 
Instituto Superior de Agronomia 

Escola Superior Agrária de 
Santarém 

Escola Superior Agrária de 
Castelo Branco (Protocolo BES) 

Escola Superior Agrária de 
Viseu 

Universidade do Porto – 
Faculdade de Ciências 

Escola Superior Agrária de 
Ponte de Lima 

Escola Superior 
Agrária de Coimbra 

Universidade de Trás os 
Montes e Alto Douro – Área de 

Ciências Agrárias (Protocolo 
BES) 

Escola Superior Agrária de 
Bragança 

Alentejo 

1 Universidade 

2 Escolas Agrárias 

6 Universidades 

8 Politécnicos (Escolas 
Agrárias) 

Abrangem todo o território nacional 

Mão de obra especializada 
disponível para potencial 

agrícola do Alqueva 

Fonte: ES Research – Research Sectorial 
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• Crescente profissionalização do sector (novos 
empresários, mais sofisticados e com maior 
capacidade de gestão) 

 

• Aumento da área média das explorações agrícolas 
 

• Aparecimento de players com experiência 
internacional 
 

• Aumento dos preços dos produtos agrícolas nos 
mercados internacionais 
 

• Aparecimento, por via do Alqueva, de novos terrenos 
com aptidão para agricultura de regadio 
 

• Necessidade de aumento das exportações nacionais e 
de substituição das importações de bens agrícolas 

 

 
O BES mantém uma estreita relação com os 

principais players do sector (Empresas Agrícolas, 
Fornecedores de Equipamento e Associações) 

 
Estas relações, de longo prazo, permitem ao BES 
conhecer bem o funcionamento e necessidades 

das empresas do sector 

 
Com o objectivo de reforçar o seu 

posicionamento, o BES criou uma solução 
integrada para o sector 

No contexto de … 
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Tesouraria 
Apoio 

Especializado 
Seguros 

Tranquilidade 
Apoio ao 

Investimento 

Cobertura de Risco 
(preço commodities) 

Trade 
Finance 

Certificação 
Agrícola 

Aquisição 
Equipamentos 

Alfaias Agrícolas 

Sistemas de Rega 

Estruturas de 
Suporte Agrícola 

Equipamentos de 
Biomassa 

Máquinas 

Parceiros 
Estratégicos 

Soluções BES Agricultura 

http://www.imoprofissionais.vidaimobiliaria.com/empresa/coprax-lda-0
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Banco Espírito Santo 
Corporate Department 

Bernardo Espírito Santo besanto@bes.pt 

Luís de Carvalho lgcarvalho@bes.pt 

Paulo Gil Correia pjcorreia@bes.pt 

Espírito Santo Research Francisco Mendes Palma fmpalma@bes.pt 

Celina Luis celina.luis@bes.pt 

Disclaimer 

O estudo foi realizado pelo Banco Espírito Santo (BES) com um objetivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível 

ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o BES  

não garante a sua exatidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a 

alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. 

O BES não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas 

não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões 

da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é 

permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada. 


