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INTRODUÇÃO 
 

O PROJETO PRÓ AZEITE é tema de dissertação de mestrado de Felipe Muniz, em Engenharia 

Alimentar pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA), da Universidade de Lisboa. Tem o 

propósito de mapear os subprodutos e resíduos gerados com a extracção de azeites por lagares 

na região do Alentejo. 

O projeto surge da necessidade de criar soluções de valorização de tais compostos diante das 

campanhas recordes de produção de azeite em Portugal, facto que veio a alterar as relações de 

valor entre subprodutos e resíduos e os custos de transporte. 

Dados do INE da campanha 2017/2018 apontam a produção de 1.094.433 hl de azeite. Com base 

neste valor, é possível estimar uma geração de resíduos da ordem de 625.000 t de resíduos, não 

computadas as madeiras de poda, folhas entre outros subprodutos e resíduos cuja contabilidade 

é ignorada.  

O projeto PRÓ AZEITE, é dividido em duas fases. A FASE I, de mapeamento, visa por meio de 

inquéritos e recolha de dados de produtores, mapear as quantidades dos seguintes subprodutos 

e resíduos: 

a) Caroços de azeitona 

b) Borras/terras de decantação 

c) Borras de filtração 

d) Bagaço (húmido/seco) 

e) Águas ruças 

f) Folhas 

 

ADESÃO DA EMPRESA AO ‘PROJETO PRÓ AZEITE’ 
 

Os resultados obtidos com a FASE I do projeto PRÓ AZEITE trarão benefícios diretos às partes 

interessadas. Um mapa de distribuição e quantidades de subprodutos e resíduos contribuirá 

para tomadas de decisão, seja para estratégias das empresas como para entes públicos no 

desenvolvimento de políticas de valorização e controle de resíduos. 

O processo de adesão é simples, realizado on-line em e não há nenhum custo para participar. A 

adesão e participação dão-se em 3 processos: 

1. Resposta ao INQUÉRITO DE PRODUÇÃO  

2. Envio da planilha de dados de produção 

3. Assinatura do Acordo de Confidencialidade e Proteção de Dados (facultativo) 

ENVIO DE DADOS DE PRODUÇÃO 
 

Para efeito de relevância e significância estatística, é necessário um volume considerável de 

dados. Sabe-se que, por questões de rigor matemático, os dados não podem ser considerados 

aleatórios e por isso, algumas ferramentas estatísticas serão utilizadas com a devida ressalva. 

http://www.proazeite.pt/
http://www.linkedin.com/in/felipegmuniz
http://www.isa.ulisboa.pt/
http://www.ulisboa.pt/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AIX6C_KxZkW68W9ZNwiT5zNtPONgnR1KpaCGaKe1l1NUNUJCNVQ4REs0NVBUNFhRMjdIUUMxOVk2OS4u
https://b1ba0610-0824-4557-8644-8474953b60f6.filesusr.com/ugd/0e2766_14fd6c00176942a4b1e414e38fcb222e.docx?dn=ACORDO%20DE%20CONFIDENCIALIDADE%20UNILATERAL.d


 
 
Para adesão da empresa participante, é necessário o envio de uma planilha (.xls) com os dados 

de produção, no mínimo, das últimas 3 campanhas consecutivas e no máximo das últimas 10, 

com os seguintes itens: 

1. Azeitona laborada (totais por campanha) em toneladas ou kg 

2. Azeite produzido (totais por campanha) em toneladas ou L 

3. Bagaço de azeitona (discriminar se se trata de bagaço húmido ou seco – vide inquérito 

de produção). 

4. Caroço (caso haja operação unitária de descaroçamento) em toneladas ou kg 

5. Terras de filtração em kg 

6. Borras de decantação em t ou kg 

7. Águas ruças (favor indicar a unidade de medida aplicada) 

8. Folhas (caso este tenha este dado contabilizado) 

DATA MÁXIMA PARA ADESÃO E FORNECIMENTO DE DADOS 
 

Por questões de limitação de tempo para o modelo da pesquisa e análise dos dados, a adesão 

ao projeto PRÓ AZEITE dá-se até 20/03/2020. 

O prazo máximo para o fornecimento das planilhas de dados e resposta ao inquérito é 

17/04/2020. 

CONFIDENCIALIDADE E PROTECÇÃO DOS DADOS DAS EMPRESAS 
 

Toda e qualquer informação fornecida pela empresa participante estará protegida por um 

acordo unilateral de confidencialidade com amparo na Lei Portuguesa. O ficheiro com o acordo 

está disponível no portal do PROJETO PRÓ AZEITE, em https://www.proazeite.pt/documentos-

de-adesao 

A assinatura do acordo é facultativa. 
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