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Consumo de azeite per capita 2013/2014 & 2014/2015
União Europeia

Fonte: COI

Consumo de azeite per capita 2013/2014 & 2014/2015
Outros membros do COI

Fonte: COI
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No espaço comunitário e no que concerne aos principais países produtores, em 2014/2015
assistimos a um decréscimo generalizado do consumo de azeite, face à companha
2013/2014; nesta última campanha, a maior quebra verificou-se em Itália, sendo que em
Portugal o consumo se situou nos 6,8 kg/habitante.
De salientar o aumento do consumo na República Checa que, no quadro da UE, constitui a
única excepção minimamente relevante, com um aumento do consumo em 2014/2015, face
à campanha transacta.
A média global da UE foi, para a última campanha registada, de 2,3 kg/capita.
No que se refere aos restantes países pertencentes ao Conselho Oleícola Internacional,
não podemos estabelecer uma tendência global generalizada, já que se existem países
onde o consumo sobe, outros há, em que desce.
No entanto, embora com consumos per capita inferiores aos países produtores
pertencentes à União Europeia, podemos salientar na campanha 2014/2015 um saldo
positivo face à campanha anterior por parte da Albânia, Líbia, Argélia, Turquia e Argentina;
Líbano, Jordânia e Tunísia, registam as maiores quebras em relação a 2013/2014.

Consumo de azeite per capita 2013/2014 & 2014/2015
Países não membros do COI

Fonte: COI

A maior descida no consumo verifica-se na Síria, a que não deve ser alheia a situação de
guerra que se vive neste país há uns anos a esta parte, sendo também de salientar uma
muito ligeira quebra no Canadá, Brasil e Rússia.
Por outro lado, são de destacar as subidas registadas na Palestina (mais significativa),
Suíça, Arábia Saudita, Japão, Taiwan, Chile e México.
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Consumo de azeite / país: mundo (103 toneladas)

Fonte: COI

Na UE, embora o consumo global tenha descido entre 2013/2014 e 2014/2015, verifica-se,
após a esta última campanha uma ligeira retoma, em que a Itália se destaca, embora os
níveis de consumo registados em 2013/2014 não tenham sido atingidos. Em Portugal, o
consumo parece ter estabilizado nas 70.000 toneladas.
Nos restantes países produtores pertencentes ao COI, a Argélia e a Turquia apresentam
nas duas últimas campanhas os maiores níveis de crescimento ao nível do consumo
global.
Nos restantes países, são de destacar os EUA, que parecem ter estabilizado o consumo
acima das 300.000 t e o Brasil, que, pela razão inversa, tem vindo a sofrer uma quebra
sistemática no consumo de azeite, a partir da campanha 2012/2013.
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