
ABACATE: UMA CULTURA VIRTUOSA DE QUE SE DESTACA O 
SEGUINTE: 
 

 A área ocupada pela cultura do abacateiro é pequena (1,8% da Superfície Agrícola e 
3,2% da área de culturas permanentes, segundo o RA2019 do INE); 

 A maior parte desta área encontra-se nos Municípios de Silves, Tavira e Faro. 
 A área média de exploração é de 3,2ha; 
 A maioria das plantações têm rega gota a gota eletronicamente controlada, bem como 

em relação aos nutrientes e por outro lado, não aplica herbicidas e fungicidas.  
 A cultura utiliza em média 6500 m3/ha por ano, idêntico às outras culturas dominantes 

e nalguns casos ainda menos; 
 Actualmente estima-se que empregue, no mínimo, 568 pessoas por ano (entre 

trabalhos sazonais e a tempo inteiro); 
 Quando a área de 2019 estiver em estado adulto, empregará, no mínimo, 810 pessoas 

por ano; 
 Actualmente estima-se que, mesmo que com área reduzida, a cultura consiga gerar 

cerca de 20 Milhões de euros de contribuição anual para a economia; 
 Quando a área de 2019 atingir o ano cruzeiro (pomares adultos) esta contribuição será 

de cerca de 40 Milhões de euros anuais; 
 O fruto tem um conjunto muito alargado de benefícios para a saúde, descritos em 

estudos científicos, como: 
o Conteúdo nutritivo muito rico em vitaminas, aminoácidos e Potássio; 
o Prevenção de doenças: 

 Cardiovascular; 
 Oncológicas; 
 Osteoartrite; 
 Diabetes; 
 Degeneração Macular;  
 Obesidade. 

o Promove o desenvolvimento neurológico durante a gestação e a amamentação; 
o Benefícios para a pele. 

 Relativamente à sustentabilidade ambiental, a cultura já recebe as melhorias técnicas 
para aumentar a sua sustentabilidade, nomeadamente na correta gestão do solo, água, 
biodiversidade e carbono; 

 Muitas das explorações praticam já melhorias que reforçam a sustentabilidade 
ambiental, tais como:  

o Manutenção da cobertura do solo durante todo o ano, com enrelvamento e 
com folhas da própria cultura; 

o Não mobilização das entre-linhas; 
o Correta gestão da drenagem das águas pluviais; 
o Rega gota-a-gota com eficiência de mais de 95%; 
o Estratégias de rega de precisão, com recurso a sondas de humidade e estações 

meteorológicas;  
o Instalação de colmeias para melhorar a polinização;  
o Instalação de cabeceiras e sebes com plantas melíferas para estimular os 

polinizadores e alimentar as abelhas instaladas.  


