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RESUMO 
O projeto 1.3 - “Improving olive orchards cropping practices to cope with a 
changing environment” da linha ISAC tem por objetivo investigar a introdução de 
novas práticas agrícolas e tecnologias que promovam uma olivicultura sustentável 
sem prejuízo da produção e da qualidade do azeite. Neste projeto foram 
instalados vários ensaios experimentais em alguns dos maiores olivais da região 
de Trás-os-Montes, nos quais se procurou aumentar a eficiência produtiva dos 
olivais tradicionais com recurso a uma melhor gestão da água da rega; melhores 
estratégias de fertilização; implementação de práticas de gestão da cobertura do 
solo recorrendo a leguminosas que promovem maior retenção de água, maior teor 
de matéria orgânica, maior sequestro de carbono e conduzem a menores 
necessidades de fertilização; e ainda o recurso a novos produtos/tecnologias que 
aumentam a adaptabilidade das oliveira ao stresse estival,  como é o caso do 
caulino, ácido salicílico, zeólitos, melatonina, entre outros. 

Dentro dos resultados mais relevantes obtidos nos últimos anos destaca-se o 
aumento da eficiência no uso da água de rega, onde se identificaram necessidades 
hídricas diferentes ao longo dos diferentes estados fenológicos das plantas, 
permitindo definir estratégias de rega deficitária reguladas ao longo da época 
produtiva, as quais permitem manter boas produções, aumentar a qualidade da 
produção e reduzir o consumo de água. A gestão da cobertura dos solos 
recorrendo a leguminosas que permitiu melhorar o estado hídrico das plantas, 
refletindo-se posteriormente em maiores produções, e ainda reduzir os custos 
com a gestão da cobertura do solo. Os resultados das linhas de investigação 
associadas à fertilização têm bons indicadores, como é o caso da manutenção 
adequada dos níveis de boro no solo os quais permitem melhorar a eficiência do 
uso da água, melhorar a atividade fotossintética das plantas e aumentar o teor de 
gordura dos frutos. Por fim, salientar que a pulverização foliar com 5% p/v caulino 
(KL) ou 100 µM ácido salicílico (AS) são estratégias de curto-prazo para aumentar 
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a adaptabilidade dos olivais de sequeiro ao stresse estival, melhorando o estado 
hídrico das plantas, aumentando o crescimento vegetativo e a produtividade. 

Os resultados obtidos na linha ISAC, projeto 1.3, promovem o aumento da 
sustentabilidade e da competitividade do setor olivícola com recurso a práticas 
agrícolas e tecnologias com baixos custos associados. 

 


