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1 Introdução 

Durante o mês de abril, a recolha da informação do Estado das Culturas e Previsão 

de Colheitas (ECPC), tinha sido realizada, genericamente, por contacto telefónico 

com as nossas fontes de informação. Com a primeira fase de desconfinamento a ter 

início a 4 de maio, a base estatística do relatório deste mês já utilizou a metodologia 

habitual, pelo que há tendência para a reposição do anterior grau de confiança nas 

estimativas. 

Do ponto de vista meteorológico, o mês de maio foi muito instável, em termos de 

precipitação e temperaturas, alternando períodos de diminuição brusca das 

temperaturas, com dias de calor mais intenso. Esta realidade não foi muito benéfica 

para as culturas permanentes, por ter afetado grandemente a floração e o 

vingamento dos frutos, particularmente sentido no caso da cereja, com quebras 

acentuadas mais significativas nas zonas de observação de Resende e do Beira Douro 

e Távora. O granizo ocorrido no final de maio veio igualmente afetar as pomóideas, 

efeitos a avaliar com mais acuidade durante o próximo mês de junho. 

Com a abertura da restauração e de feiras e mercados locais, é expectável que o 

escoamento de alguns produtos agrícolas, que viram fortemente afetada a sua 

procura, possa melhorar significativamente. No entanto, esse efeito ainda é muito 

ténue. 

 

2 Estado do tempo e sua influência na agricultura 

2.1 Sub-Região do Entre Douro e Minho 

Para o mês de maio, a precipitação ocorrida na sub-região do EDM foi inferior a 

normal climatológica (gráfico 1) concentrando-se nas primeiras 3 semanas do mês de 

maio. 
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Gráfico 1. Precipitação ocorrida nas Estações Meteorológicas Automáticas (EMA) do IPMA em 2020, na sub-região do EDM por 

comparação com as Normais climatológicas (1971-2000). 

 

As bacias hidrográficas da sub-região do EDM variam, entre os 74.4% na bacia do 

Ave e os 89.8% da bacia do Cávado, da sua capacidade total de armazenamento.  

 

Gráfico 2. Temperaturas ocorridas nas EMA do IPMA em 2020, na sub-região do EDM por comparação com as 

Normais climatológicas (1971-2000). 

As temperaturas médias das máximas, das médias e das mínimas, verificadas neste 

mês foram todas elas superiores às Normais climatológicas (gráfico 2), tendo 

aumentado nas duas últimas semanas em contrapartida com a diminuição significativa 

da ocorrência de precipitação.  
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Estas condições meteorológicas continuaram a beneficiar o desenvolvimento 

vegetativo dos prados, forragens e pastagens, assim como dos cereais de 

outono/inverno. As tarefas da época, tais como o corte das ervas para silagem ou 

feno, lavouras e sementeiras dos milhos (grão ou silagem), foram-se realizando com 

alguma dificuldade nas duas primeiras décadas do mês, sendo agora normais. Na 

última quinzena, as condições foram excelentes para a obtenção de forragens 

conservadas de boa qualidade e boa sazão do solo para a realização das sementeiras 

do milho. Em algumas zonas de observação verificou-se a proliferação de doenças 

criptogâmicas, nomeadamente do míldio, que teve particular incidência nos batatais, 

onde se registam prejuízos consideráveis, e na vinha, cujos sintomas estão, de 

momento, controlados. O vingamento da generalidade das culturas permanentes está 

a ser bastante prejudicado pelas condições meteorológicas de toda a primavera. 

2.2 Sub-Região de Trás-os-Montes 

Durante a primeira quinzena de maio as temperaturas registaram uma oscilação, com 

aumentos temporários da nebulosidade e ocorrência de períodos de precipitação, por 

vezes acompanhados por trovoadas dispersas. Houve dias em que o vento soprou 

moderado a forte. 

Na segunda quinzena o céu apresentou-se geralmente limpo, na maior parte dos dias 

e as temperaturas registaram uma tendência de subida, tanto as diurnas como as 

noturnas. 

No gráfico 3 pode-se observar que nos dois meses anteriores a precipitação tinha 

apresentado valores superiores aos Normais, enquanto em maio a precipitação foi 

inferior ao Normal. Quanto aos valores da temperatura, desde o início do ano civil, 

situaram-se sempre acima das respetivas Normais climatológicas, como se pode 

constatar no gráfico 4. 
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Gráfico 3. Precipitação ocorrida nas EMA do IPMA em 2020, na sub-região de TM por comparação com as Normais climatológicas 

(1971-2000). 

 

 

Gráfico 4. Temperaturas ocorridas nas EMA do IPMA em 2020, na sub-região de TM por comparação com as Normais 

climatológicas (1971-2000). 

 

A evolução meteorológica, nomeadamente na primeira quinzena do mês, criou 

condições para o desenvolvimento de doenças criptogâmicas. No entanto, ao longo no 

conjunto do mês foi possível realizar as tarefas relacionadas com o período em causa. 

Nos últimos dias do mês ocorreram trovoadas dispersas, por vezes com quedas de 

granizo, cujo impacto ainda não foi possível determinar. 
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O nível global médio de armazenamento útil, dos aproveitamentos hidroagrícolas da 

região Norte, monitorizados pelos serviços da DRAP Norte, apresentou uma ligeira 

diminuição, sendo de 97,8% em 29/05/2020. Salienta-se que, dos 13 

aproveitamentos hidroagrícolas monitorizados, 8 continuam na situação de pleno 

armazenamento, 4 estão acima de 97% e um, o de Armamar, situa-se abaixo dos 80%, 

mais precisamente nos 77,3%. 

  

Fotos Manuel Sengo: Barragem de Lumiares em Armamar, zona do Beira Douro e Távora, em abril (foto da esquerda) 

e em maio de 2020 (foto da direita). 

 

  

Fotos Anabela Coimbra: Barragem de Nogueira em Bragança, zona da Terra Fria, em 19 de abril (foto da esquerda) 

e em 20 de maio de 2020 (foto da direita). 
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3 Cereais praganosos para grão 

3.1 Sub-Região do Entre Douro e Minho 

   

     Foto Maria Laura – Centeio no Vale do Cávado         Foto Aurora Alves - Aveia no Vale do Minho 

 

Este conjunto de culturas continua em lento decréscimo, por não serem 

economicamente viáveis nesta sub-região do EDM. Contudo, apresentam-se com bom 

desenvolvimento vegetativo, pois as condições de temperatura e humidade no solo, 

até ao momento, foram as adequadas.  

Assim e se as condições favoráveis se mantiverem, serão de esperar produtividades 

próximas das obtidas no ano anterior. 

Não se estima que haja um desvio de nenhuma das áreas inicialmente semeadas para 

grão, nomeadamente para forragem, em qualquer das espécies de cereal praganoso 

acompanhadas. 

3.2 Sub-Região de Trás-os-Montes 

Depois de vários períodos com precipitação, ocorreu um aumento significativo das 

temperaturas, o que foi benéfico para os cereais praganosos de outono/inverno, que 

apresentam um bom desenvolvimento vegetativo. No entanto, estas condições 

também proporcionaram o desenvolvimento de infestante em muitas searas. 
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Preveem-se aumentos das produtividades para as quatro espécies acompanhadas, 

devendo situar-se estes aumentos entre um mínimo de +3,2% (+28kg/ha) na cevada 

e +3,9% (+70 kg/ha) no trigo, relativamente ao ano anterior. 

Será ainda de referir que ocorreram pequenos desvios das áreas que tinham sido inicialmente 

semeadas para grão, nomeadamente para serem consumidas como forrageiras. 

  

Fotos Anabela Coimbra: Seara de trigo (foto da esquerda) e seara de centeio (foto da direita),.em Bragança na zona 

de observação da Terra Fria. 
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4 Outros Cereais para grão (Milho Sequeiro/Regadio) 

4.1 Sub-Região do Entre Douro e Minho 

Houve uma ligeira diminuição na área semeada de milho de sequeiro 

comparativamente à verificada no ano transato, sendo que a área de milho regadio 

se manteve praticamente igual à do ano passado. Relativamente ao milho de sequeiro, 

as condições meteorológicas foram favoráveis à emergência regular e normal 

desenvolvimento, sobretudo na última quinzena. Vêm-se campos de milho de regadio 

semeados no estado de 2 folhas e outros mais adiantados. Parte das sementeiras 

está por realizar, pois decorre a colheita das forragens para fenar. A campanha de 

venda de sementes está atrasada devido ao período de confinamento.   

 

4.2 Sub-Região de Trás-os-Montes  

Depois de ultrapassadas as dificuldades iniciais, resultantes das condições 

meteorológicas, as sementeiras do milho grão de sequeiro puderam avançar e 

desenvolver-se com normalidade. As sementeiras do milho grão de regadio, tendem 

a recuperar algum atraso que apresentavam. 

Preveem-se áreas próximas das semeadas no ano anterior, na grande maioria das 

zonas de observação da região. 
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EVOLUÇÃO DA ÁREA SEMEADA DE MILHO GRÃO DE REGADIO (%) 

 
 

5 Leguminosas secas - Grão-de-Bico e Feijão  

5.1 Sub-Região de Entre Douro e Minho  

 

Foto Isabel Correia – Feijão em horta familiar no Entre Douro e Vouga. 

A área da cultura do feijão continua em franca diminuição na sub-região do EDM 

principalmente aquela que é consociada com o milho para grão, pois assim os 

agricultores ficam impedidos de aplicar herbicida, sendo subsequente o aumento de 

custos associados à mão-de-obra necessária à sacha do milho.  

As condições climáticas foram muito favoráveis ao desenvolvimento vegetativo do 

feijão, assim como para as hortícolas em geral.  
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5.2 Sub-Região de Trás-os-Montes  

Como tem sido sempre referido, apesar de existirem algumas áreas com uma certa 

expressão e feitas com objetivo comercial, na maioria das situações o grão-de-bico 

e o feijão são feitos essencialmente em pequenas áreas e para autoconsumo.  

A evolução das condições meteorológicas permitiu a aceleração da realização das 

sementeiras em falta, estimando-se, para as duas culturas, áreas totais muito 

próximas das concretizadas no ano anterior.  

 

6 Batata (Sequeiro e Regadio) 

6.1 Sub-Região de Entre Douro e Minho 

 

Foto Aurora Alves – Batata fortemente afetado pelo míldio no Vale do Minho. 

 

A cultura da batata foi realizada em algumas zonas de observação principalmente 

para autoconsumo e devido às condições meteorológicas verificadas na altura, sofreu 

ataques fortes de míldio o que deu origem a segundas e terceiras plantações, com 

repercussões na produtividade da batata de sequeiro. Estima-se, contudo que a área 

de plantação da batata de regadio seja semelhante à verificada no ano anterior. 
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6.2 Sub-Região de Trás-os-Montes 

Algumas áreas de batata tiveram que ser replantadas, nomeadamente quando 

estiveram sujeitas a elevados teores de humidade no solo. Esses elevados teores de 

humidade nos solos também dificultaram o desenvolvimento inicial em zonas onde a 

cultura tinha sido instalada mais cedo. No entanto, a situação tende para uma 

normalização. 

O estado vegetativo da batata de sequeiro evolui favoravelmente, prevendo-se 

produtividades semelhantes ou mesmo superiores às verificadas na campanha 

transata. 

A plantação da batata de regadio ainda não está concluída em toda a região, 

esperando-se que o estado do tempo permita uma rápida recuperação no atraso 

verificado em algumas zonas. Prevê-se uma pequena diminuição de área, 

relativamente ao ano anterior (-3,1%; -65ha). 
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Foto Anabela Coimbra: Cultura da batata em Bragança, na zona de observação da Terra Fria. 

7 Culturas arbóreas e arbustivas  

7.1 Sub-Região de Entre Douro e Minho 

Uva para Mesa:  

Sendo uma cultura apenas da zona a norte e 

leste da sub-região do EDM, estima-se um 

pequeno aumento da produtividade em relação 

ao ano passado. A vinha está a entrar na fase 

da floração. Apesar das condições 

meteorológicas terem sido favoráveis ao 

desenvolvimento de doenças criptogâmicas, de 

um modo geral os viticultores controlaram 

bem o míldio e o oídio, apresentando-se as 

vinhas com bom estado sanitário e vegetativo. 

Foto Aurora Alves – Vinha no estado fenológico I (floração), no Vale do Minho 
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Outras Culturas Arbóreas e Arbustivas: 

Pomóideas - os pomares de macieiras e pereiras apresentam-se com pouca fruta e 
com as dificuldades de escoamento da produção os produtores têm vindo a descurar 
os tratamentos. 
 

Prunóideas – relativamente à cereja há uma diminuição drástica na produção deste 
fruto. Estima-se uma quebra de cerca de 50% na 
produtividade (kg/ha) do fruto, devido às chuvas 
verificadas na altura da floração que pôs em causa 
o vingamento do fruto, nomeadamente nas 
variedades temporãs. Nas variedades de época 
verificou-se o rachamento do fruto, também 
devido a chuvas ocorridas nessa altura, o que levou 
a esta drástica perda deste fruto. 
Relativamente ao pêssego prevê-se uma perda da 
ordem dos 26% na produtividade (kg/ha), 
relativamente ao ano passado. A floração foi 
excelente, mas decorreu com tempo húmido 
associado a fatores meteorológicos adversos 
(amplitudes térmicas diárias e oscilações bruscas 
de temperaturas).  

Foto Isabel Correia - Cerejeira com 

muito pouco fruto no Entre Douro e 

Vouga. 

 

7.2 Sub-Região de Trás-os-Montes 

Cereja: 

Estão previstas quebras de produtividade na cereja, relativamente ao ano anterior, 

em todas as zonas acompanhadas, sendo bastante expressivas em alguns casos. As 

condições meteorológicas (oscilações térmicas, ventos e períodos de precipitação), 

não foram favoráveis, nomeadamente para as variedades precoces. 

Como já foi mencionado em várias ocasiões, trata-se de um fruto que pode 

facilmente ser afetado por condições ambientais desfavoráveis, nas diferentes 

fases de desenvolvimento. Mesmo com o fruto totalmente formado, de um momento 

para o outro, as caraterísticas de comercialização e conservação, podem ser 

degradadas. 

No entanto, como também tem sido referido, existem variedades mais precoces, 

menos precoces e mais tardias. Assim, somente no final da campanha poderemos 

abranger a totalidade das situações. 
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Com os dados atualmente disponíveis aponta-se para uma quebra na produtividade 

em Trás-os-Montes, comparativamente ao ano anterior (que tinha sido muito bom), 

na ordem dos -34,3% (-1165 kg/ha). 

 

  
Fotos Manuel Sengo: Cerejeira com problemas de rachamento e podridão na zona do Douro Superior (foto da 

esquerda) e pomar de cerejeiras mais tardias com boa produção na zona do Beira Douro e Távora (foto da direita). 
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Pêssego: 

A fase de floração e nomeadamente o vingamento, não terão encontrado as 

condições mais favoráveis. Assim, prevê-se uma quebra na produtividade da cultura 

do pêssego, relativamente ao ano anterior, na ordem dos -6,4% (-376 kg/ha).  

 

 
Foto Manuel Sengo: Pomar de pessegueiros com alguma quebra de produção, na zona de observação do Beira Douro 

e Távora. 

 

Vinha:  

A cultura da vinha continua a apresentar diferentes fases de desenvolvimento, 

consoante as zonas de produção. Assim, temos zonas em que os cachos são bem 

visíveis e numa fase mais adiantada, enquanto noutras o desenvolvimento está mais 

atrasado. 

No caso da vinha para uva de mesa, prevê-se um ligeiro aumento da produtividade, 

de cerca de +2% (+43 kg/ha), relativamente ao ano anterior. 

Os aspetos de ordem fitossanitária mereceram especial atenção, devido ao estado 

do tempo, nomeadamente na primeira quinzena de maio.  
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Fotos Manuel Sengo: Vinha na zona de observação do Douro Superior 

Outras Culturas Arbóreas e Arbustivas:  

Para várias culturas permanentes a fase de floração parece ter corrido melhor do 

que o posterior vingamento dos frutos. No entanto, será conveniente esperar mais 

algum tempo para avaliar o real impacto das condições meteorológicas nas 

perspetivas de produtividade. 

Os olivais também entraram em floração em maio, aguardando-se igualmente pela 

evolução dos próximos tempos para fazer uma adequada avaliação. 

 

8 Prados, pastagens e culturas forrageiras 

8.1 Sub-Região do Entre Douro e Minho 

    

Foto Aurora Alves - Forragem para feno no Vale do Minho.  Fota Isabel Correia - Feno encordoado no E. D. e Vouga. 

Os prados, pastagens e culturas forrageiras, registaram uma melhoria, depois da 

precipitação que ocorreu. Esta alteração nos teores de humidade, conjugada com a 

realização de algumas adubações de cobertura, possibilitou um ligeiro aumento da 
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matéria verde dos prados e pastagens. Existe a previsão de haver um ligeiro aumento 

na produtividade (kg/ha), das pastagens.  

Quanto às ferrãs, espera-se uma ligeira diminuição da produtividade (kg/ha), das 

consociações anuais de espécies forrageiras. No que diz respeito ao milho e sorgo 

forrageiro estima-se uma ligeiríssima diminuição da área semeada. Mantêm-se as 

condições de alimentação das diferentes espécies pecuárias. As explorações 

pecuárias têm procurado reforçar a produção de fenos e palhas, por forma a 

reduzirem os custos de produção e dependerem menos do exterior. 

 

8.2 Sub-Região de Trás-os-Montes 

As forragens de outono/inverno apresentam um bom desenvolvimento vegetativo, 

prevendo-se aumentos das produtividades relativamente ao ano anterior, resultado 

da precipitação anteriormente verificada e dos aumentos posteriores da 

temperatura. Já se fazem cortes e secagem para obtenção de fenos, em algumas 

zonas. 

  
Fotos Manuel Sengo: Operações de obtenção de fardos de feno de consociações forrageiras, na zona de observação 

do Beira Douro e Távora. 

 

No caso dos lameiros que foram preservados (sem pastoreio a partir de certa 

altura), para a obtenção de fenos, também apresentam boas perspetivas de 

produtividade. 

As pastagens que não foram destinadas para fenar, tendo continuado, portanto, 

disponíveis para o pastoreio, apresentam boas quantidades de matéria verde. 
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Fotos Anabela Coimbra: Lameiro, prado de regadio (foto da esquerda) e pastagem pobre (foto da direita),.em 

Bragança na zona de observação da Terra Fria. 

Assim, o consumo de alimentos grosseiros armazenados e das rações industriais, 

mantêm-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Não se verificam dificuldades para um adequado abeberamento dos animais. 

 

9 Fitossanidade 

9.1 Sub-Região do Entre Douro e Minho 

 

Foto Aurora Alves - Míldio no cacho e na folha da videira, no Vale do Minho. 

A ocorrência de precipitação e a humidade relativa do ar sempre muito elevada, 

foram favoráveis a infeções primárias e secundárias de míldio, nas folhas da videira 

(Plasmopara vitícola), batateira (Phytophthora infestans) e de pedrado nas 
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pomóideas (Venturia inaequalis / Venturia pyrina). Daí a necessidade de manter estas 

culturas protegidas, renovando o tratamento, assim que terminado o período de 

validade do anterior (8 a 10 dias). As chuvas persistentes, ainda que fossem escassas 

e não muito continuadas, bem como o aumento das temperaturas, criaram condições 

ótimas para o desenvolvimento do Black rot (Guignardia bidwellii) e do míldio. O 

aumento das temperaturas e a ausência de chuva, com persistência de humidade do 

ar elevada, previstos pelo IPMA, são favoráveis ao oídio (Erysiphe necator). 

Apesar das condições meteorológicas terem sido muito favoráveis à dispersão e 

desenvolvimento da PSA (Pseudomonas syringae pv. actinidae) nos kiwis, a utilização 

de produtos específicos para este problema já é habitual nos produtores, sendo que 

a floração, como fase mais crítica, ocorreu com tempo seco. 

Por falta de oportunidade e/ou de eficácia nos tratamentos, houve prejuízos na 

cultura da batata, destruindo completa ou parcialmente a cultura e obrigando a 

segundas e terceiras plantações. 

A estação de avisos do EDM emitiu as circulares nº 9 (12 de maio de2020), nº 10 (21 

de maio de 2020) e nº 11 (27 de maio de2020). 

Na circular nº 9 foram abordadas as principais doenças da vinha, da actinídea, dos 

pequenos frutos, das pomóideas, da nogueira, das hortícolas com especial relevo para 

a batateira e das ornamentais. São apresentadas as listas das famílias químicas dos 

fungicidas homologados para o míldio e o oídio da videira. Por último é apresentada 

a lista dos inseticidas homologados para a cochonilha de São José em macieiras para 

o ano de 2020.  

Na circular nº 10 é abordada a vinha em termos de medidas culturais, suas principais 

doenças, assim como as principais medidas a tomar contra a queda de granizo e 

recomendações sobre a manutenção do solo. 

São abordadas as principais doenças dos pequenos frutos, das pomóideas, das 

prunóideas, da nogueira e das hortícolas. 
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Quanto à circular nº 11 são atualizadas as informações sobre as doenças da vinha, 

da actinídea, dos pequenos frutos, das pomóideas, da batateira e das ornamentais. 

No fim emite um alerta sobre a vespa asiática. 

 

9.2 Sub-Região de Trás-os-Montes 

A Estação de Avisos do Douro emitiu em maio duas circulares (07/2020 de 11 de 

maio e 08/2020 de 25 de maio) onde, para além de se mencionar determinadas 

situações de risco relativas a certas doenças criptogâmicas na vinha, como o míldio, 

o oídio, a podridão negra (Black Rot) e a podridão cinzenta (Botrytis cinerea), com 

recomendação de tratamentos nas condições e segundo as orientações referidas nas 

respetivas circulares, também era mencionada a importância da realização de 

práticas culturais que contrariam o desenvolvimento das doenças e favorecem a 

eficácia dos tratamentos.  

 

A Estação de Avisos do Norte Transmontano emitiu neste mês uma circular 

(05/2020 de 05 de maio), onde alertava os senhores agricultores para a existência 

de condições favoráveis ao desenvolvimento de doenças criptogâmicas, como o míldio 

e o oídio na vinha, assim como o míldio na batateira, sendo recomendados 

tratamentos, nas situações e com os produtos ali referenciados. 

 

Como sempre, informação mais detalhada pode ser obtida consultando as circulares 

em causa. 

 

Como nota final sobre a fitossanidade, será de salientar, mais uma vez, a 

preocupação dos agricultores transmontanos pelo facto de já existirem muitas 

plantas infetadas pela vespa das galhas do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus 

Yasumatsu), esperando-se que a luta biológica, com as contínuas largadas do inseto 

parasitoide (Torymus sinensis), comece a apresentar resultados. 
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Foto Anabela Coimbra: Ramo de castanheiro com galhas em Bragança, na zona de observação da Terra Fria. 

 

10 COVID-19. Impacto da pandemia no sector agrícola 

Sobre a influência da COVID-19 na agricultura em geral, mantém-se os 

constrangimentos observados, nomeadamente: 

• Ao nível de algumas explorações de horticultura, os produtores foram-se 

adaptando à nova realidade, tendo privilegiado, sempre que possível, a venda 

através de cabazes. Mas este mercado é muito limitado e, nas vendas 

efetuadas aos supermercados, os preços caíram significativamente, ainda que 

os preços ao consumidor, na maior parte das situações, tenham subido. Há 

ainda produtos, como a alface, com pouco escoamento, talvez devido ao forte 

incremento das hortas familiares. 

• Ao nível da floricultura, a reabertura dos cemitérios trouxe alguma procura 

e os produtores já começam a arriscar fazer algumas novas plantações; 

• Ao nível do mercado do vinho verde e/ou nos espumantes, há um grande 

desânimo nos produtores pois a abertura de alguns restaurantes não alterou 

significativamente a procura. Tem havido algumas vendas esporádicas para o 

exterior, mas longe do necessário para reativar este mercado; 

• Ao nível da produção de carne de bovinos, ovinos e caprinos, mantém-se a 

escassez na procura e os preços ainda não voltaram ao normal, penalizando 

fortemente os criadores de animais de raças autóctones. 
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• Embora a adesão à plataforma Alimente quem o Alimenta tenha tido bastante 

dinâmica junto dos produtores, o seu impacto no escoamento dos produtos 

foi reduzido, talvez por falta de divulgação junto dos consumidores A ação 

dos circuitos agroalimentares de cadeia curta exige a definição de um 

conjunto de medidas estratégicas que vão muito para lá de divulgar a 

implementação de uma plataforma on-line e que não poderão ser 

implementadas no curto prazo. A implementação de canais de escoamento de 

produtos alternativos à grande distribuição exige que sejam implementados 

mecanismos que assegurem confiança entre consumidores e produtores, aos 

quais os Serviços Regionais do Ministério da Agricultura poderão dar um 

forte contributo. Ficará, indubitavelmente, as bases para a dinamização das 

cadeias curtas e o próprio slogan Alimente quem o Alimenta teve a grande 

virtude de incutir no consumidor a consciencialização da importância de 

consumir português. 

Com a reabertura de circuitos de comercialização/escoamento, mais próximos dos 

pequenos agricultores, como as feiras, mercados locais e pequenos comércios de 

bairro, espera-se que aqueles produtores que sentiam mais dificuldades em colocar 

o resultado do seu trabalho, comecem a vislumbrar melhores tempos. 

 

11 Nota Metodológica 

O Estado das Culturas e Previsão das Colheitas (ECPC) é um projeto mensal 

supervisionado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que, desde 1945, 

disponibiliza informação de carácter previsional, relativamente a áreas, 

produtividades e produções globais das principais culturas, ao nível geográfico do 

Continente. Atualmente, na Região Norte, a recolha de informação é efetuada pelos 

técnicos da DRAP Norte distribuídos pelo território, sobretudo das delegações, sob 

coordenação da Divisão de Planeamento, Ajudas e Estatísticas. 



  

Divisão de Planeamento, Ajudas e Estatística, em Colaboração com as Delegações da DRAP Norte 

Projeto realizado em parceria com o Instituto Nacional de Estatística 

 

25

Atendendo à natureza da recolha de dados, o sentido de oportunidade é um fator 

crítico de sucesso no que diz respeito à divulgação da informação. Efetivamente, a 

necessidade de serem tomadas decisões de cariz político e económico de curto 

prazo, sobretudo pelas especificidades do setor agrícola, não se coaduna com a 

espera por dados obtidos por inquérito ou de dados administrativos obtidos em 

organismos de intervenção e coordenação económica em áreas definidas. Esta 

necessidade tem sido particularmente sentida nos últimos anos e com tendência a 

intensificar-se, em resultado dos efeitos resultantes das alterações climáticas. Os 

períodos de seca prolongada e de acontecimentos meteorológicos extremos, cada 

vez mais frequentes, exigem uma constante monitorização do Estado de Culturas e 

Previsão de Colheitas (ECPC). 

Mensalmente, a DRAP Norte produz este relatório que remete para o INE. Por sua 

vez, este Instituto, procede à agregação e tratamento da informação de todas as 

DRAPs bem como de informação administrativa que se encontre disponível à data, e 

integra-a no Boletim Mensal de Agricultura e Pescas (INE), cujo âmbito geográfico 

é o Continente. A metodologia da recolha poderá ser consultada aqui. 
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12 Tabelas com previsões das produtividades e das 

áreas semeadas e estimativas da produção  

  

Tabela de evolução da produtividade dos cereais praganosos para grão, na Sub-Região do 

Entre Douro e Minho, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Trigo Centeio Aveia 

 Produtividade Produtividade Produtividade 
 (%) (kg/ha) (%) (kg/ha) (%) (kg/ha) 

Vale Minho   100 712 100 1000 
Vale Lima   100 688 100 520 

Cávado   100 636 100 683 

Grande Porto     100 599 
Ave   90 617 90 583 
Basto   100 721 100 424 
Vale Sousa 100 710 100 960 100 930 

Ribadouro 90 653 105 1054 100 624 
Entre Douro e Vouga 100 1200 100 598 100 1074 
Sub-Região do EDM 94,9 720 100,6 800 100,2 835 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

Tabela de evolução da área do Milho Sequeiro e de Regadio grão, na Sub-Região de Entre 

Douro e Minho, comparativamente ao ano anterior 

       

  

ZONAS DE OBSERVAÇÃO Milho de Sequeiro Milho Regadio 

 Área Semeada Área Semeada 

 (%) (ha) (%) (ha) 

Vale Minho 95 148,86 99 831,86 
Vale Lima 96 764,99 99 1964,74 
Cávado 98 394,73 98 2914,06 
Grande Porto 100 106,34 100 1351,35 
Ave 95 216,12 100 3538,31 
Basto 90 12,28 100 1567,21 
Vale Sousa 100 51,71 100 2307,00 
Ribadouro 105 22,79 110 2332,08 
Entre Douro e Vouga 100 106,34 100 1091,48 
Sub-Região de EDM 96,8 1 787,18 100,7 17 898,09 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 
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Tabela de evolução da produtividade dos cereais praganosos para grão, na Sub-Região de 

Trás-os-Montes, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Trigo Centeio Aveia Cevada 

 Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade 
 (%) (kg/ha) (%) (kg/ha) (%) (kg/ha) (%) (kg/ha) 

A.Tâmega/A.Padrela 100 1492 100 1449 100 788 100 817 
Barroso 100 1409 100 1312 100 846   

Beira Douro Távora 120 1858 120 1613 120 1072 120 1188 
Corgo e Marão 120 1920 120 1532 120 1036   

Douro Superior 114 1611 112 1401 114 994 111 1024 
Planalto Mirandês  100 2095 100 1250 100 1085 100 1043 
Terra Fria 110 1618 110 1396 110 825 105 840 

Terra Quente  106 1493 106 1286 107 781 102 781 

Sub-Região de TM 103,9 1 880 103.9 1 378 103,6 965 103,2 919 

Variação ano anterior +3,9 +70 +3,9 +52 +3,6 +34 +3.2 +28 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

Tabela de evolução da área do Milho Sequeiro e de Regadio grão, na Sub-Região de Trás-

os-Montes, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE OBSERVAÇÃO Milho de Sequeiro Milho Regadio 

 Área Semeada Área Semeada 

 (%) (ha) (%) (ha) 

A.Tâmega/A.Padrela 97 499 100 1183 

Barroso 100 791 100 501 

Beira Douro Távora 100 30 100 193 

Corgo e Marão 100 31 100 238 

Douro Superior 100 55 100 124 

Planalto Mirandês  100 111 100 3 

Terra Fria 100 156 100 33 

Terra Quente  100 82 100 31 

Sub-Região de TM 99,0 1 754 100,0 2 305 

Variação ano anterior -1,0 -17 0,0 0 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 
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Tabela de evolução da área de Feijão na Sub-Região de Entre Douro e Minho, 

comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO Feijão 

 Área Semeada 

 (%) (ha) 
Vale Minho 95 51,41 
Vale Lima 95 131,63 
Cávado 98 92,19 
Grande Porto 100 26,30 
Ave 95 97,44 
Basto 50 24,10 
Vale Sousa 100 76,29 
Ribadouro 40 94,89 
Entre Douro e Vouga 100 45,51 
Sub-Região de EDM 77,8 639,77 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

 

Tabela de evolução da área de Grão-de-Bico na Sub-Região de Trás-os-Montes, 

comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO Grão-de-Bico 

 Área Semeada 

 (%) (ha) 
A.Tâmega/A.Padrela 100 4 

Barroso   
Beira Douro Távora 100 4 
Corgo e Marão   

Douro Superior 100 7 
Planalto Mirandês  100 31 

Terra Fria 100 5 
Terra Quente  100 12 

Sub-Região de TM 100,0 62 

Variação ano anterior 0,0 0 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 
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Tabela de evolução da área de Feijão na Sub-Região de Trás-os-Montes, comparativamente 

ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO Feijão 

 Área Semeada 

 (%) (ha) 
A.Tâmega/A.Padrela 100 141 

Barroso 100 6 
Beira Douro Távora 100 47 
Corgo e Marão 100 48 

Douro Superior 98 86 
Planalto Mirandês  100 83 

Terra Fria 100 12 
Terra Quente  99 56 

Sub-Região de TM 99,5 478 

Variação ano anterior -0,5 -2 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

 

 

  

Tabela de evolução da Produtividade e da área de Batata na Sub-Região do Entre Douro e 

Minho, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Batata de Sequeiro Batata de Regadio 

 Produtividade Área Plantada 
 (%) (kg/ha) (%) (ha) 

Vale Minho 80 10326 98 149,50 
Vale Lima 80 10403 95 187,20 
Cávado 95 10534 95 408,54 
Grande Porto 100 19700 100 270,00 
Ave 100 7540 110 627,00 
Basto 105 9069 105 123,87 
Vale Sousa 100 11280 100 416,38 
Ribadouro 105 14871 110 302,38 
Entre Douro e Vouga 100 14676 95 154,19 
Sub-Região do EDM 87,8 11 051 101,8 2 639,06 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

 



  

Divisão de Planeamento, Ajudas e Estatística, em Colaboração com as Delegações da DRAP Norte 

Projeto realizado em parceria com o Instituto Nacional de Estatística 

 

30

 

 

Tabela de evolução da Produtividade e da área de Batata na Sub-Região de Trás-os-

Montes, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Batata de Sequeiro Batata de Regadio 

 Produtividade Área Plantada 
 (%) (kg/ha) (%) (ha) 

A.Tâmega/A.Padrela 100 9580 95 653 
Barroso 100 12453 100 150 

Beira Douro Távora 120 9525 100 391 
Corgo e Marão 120 11159 100 211 
Douro Superior 113 9297 97 194 

Planalto Mirandês  100 8500 100 112 
Terra Fria 90 7986 90 187 

Terra Quente  100 8243 97 125 

Sub-Região de TM 100,7 10 147 96,9 2 022 

Variação ano anterior +0,7 +73 -3,1 -65 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

 

Tabela de evolução da produtividade da Cereja, Pêssego e Uva de Mesa, na Sub-Região de 

Entre Douro e Minho, relativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Cereja Pêssego Uva de Mesa 

 Produtividade Produtividade Produtividade 

 (%) (kg/ha) (%) (kg/ha) (%) (kg/ha) 

Vale Minho 60 720 80 3977 100 5145 
Vale Lima 55 804 80 5266 100 7442 

Cávado 60 838 70 3276 100 7006 
Grande Porto 100 600 100 1500   
Ave 90 540 80 1364 100 5000 
Basto 30 133 30 441   
Vale Sousa 100 1995 100 5615 100 4706 

Ribadouro 50 1186 50 1363 110 4840 
Entre Douro e Vouga 50 613 70 3465   
Sub-Região do EDM 50,5 1 174 73,6 2 747 108,6 4 956 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior 
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Tabela de evolução da produtividade da Cereja, do Pêssego e Uva de Mesa na Sub-Região 

de Trás-os-Montes, relativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Cereja Pêssego Uva de Mesa 

 Produtividade Produtividade Produtividade 
 (%) (kg/ha) (%) (kg/ha) (%) (kg/ha) 

A.Tâmega/A.Padrela 86 2169 95 6357 97 2654 
Barroso 95 1306     

Beira Douro Távora 50 1875 80 5790 105 3943 
Corgo e Marão 50 2068 90 6053 105 2403 
Douro Superior 64 2357 94 6748 104 737 

Planalto Mirandês  80 2612 100 6863 100 2349 
Terra Fria 80 2134 100 2945 100 1306 

Terra Quente  82 2661 95 3867 100 2363 
Sub-Região de TM 65,7 2 231 93,6 5 518 102,1 2 080 

Variação ano anterior -34,3 -1 165 -6,4 -376 +2,1 +43 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

Previsão da Área dos Cereais Praganosos que, do total inicialmente destinado à produção de 

grão, será, entretanto, desviada para outros fins, na Sub-Região de Entre Douro e Minho. 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Trigo Centeio Aveia 

 Área Área Área 

 (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

Vale Minho   0 0,00 0 0,00 
Vale Lima   0 0,00 0 0,00 

Cávado   0 0,00 0 0,00 

Grande Porto   0 0,00 0 0,00 
Ave   0 0,00 0 0,00 
Basto   0 0,00 0 0,00 
Vale Sousa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ribadouro 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Entre Douro e Vouga 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Sub-Região do EDM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 
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Retificação da evolução da Área dos cereais praganosos para grão, na Sub-Região do Entre 

Douro e Minho, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Trigo Centeio Aveia 

 Área Área Área 

 (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

Vale Minho   95 25,16 100 15,59 
Vale Lima   98 35,93 97 9,03 

Cávado   95 50,34 100 12,68 

Grande Porto     100 7,01 
Ave   95 82,49 90 9,65 
Basto   100 29,31 90 0,68 
Vale Sousa 100 12,52 100 17,64 100 28,12 

Ribadouro 90 19,84 100 119,70 90 25,31 
Entre Douro e Vouga 100 2,98 75 6,75 100 38,56 
Sub-Região do EDM 94.1 35.34 97,0 367.31 97,2 146,63 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

Previsão da Área dos Cereais Praganosos que, do total inicialmente destinado à produção de 

grão, será, entretanto, desviada para outros fins, na Sub-Região de Trás-os-Montes. 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Trigo Centeio Aveia Cevada 

 Área Área Área Área 

 (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 
A.Tâmega/A.Padrela         
Barroso         

Beira Douro Távora 10 2,39 10 25,00 10 7,01 10 0,48 
Corgo e Marão 10 0,23 10 5,57 10 1,73   

Douro Superior 8 8,14 7 17,33 7 5,26 5 0,50 
Planalto Mirandês          

Terra Fria         
Terra Quente  1 2,41 1 6,94     

Sub-Região de TM 0,5 13,17 0,6 54,83 0,6 14,01 0,7 0,98 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 
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Retificação da evolução da Área dos cereais praganosos para grão, na Sub-Região de Trás-

os-Montes, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Trigo Centeio Aveia Cevada 

 Área Área Área Área 
 (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

A.Tâmega/A.Padrela 100 174 100 2782 100 117 100 15 
Barroso 100 23 100 1222 100 21   

Beira Douro Távora 90 22 90 225 90 63 90 4 
Corgo e Marão 90 2 90 50 90 16   
Douro Superior 91 98 91 241 92 72 92 9 

Planalto Mirandês  110 1658 100 1083 100 1215 100 50 
Terra Fria 95 572 95 1995 100 507 95 42 

Terra Quente  94 261 94 866 98 337 95 25 

Sub-Região de TM 103,3 2 809 97,6 8 464 99,1 2 347 96,8 145 

Variação ano anterior +3,3 +89 -2,4 -211 -0.9 -22 -3,2 -5 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2018/2019), para se determinar a evolução em 2019/2020, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 


