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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 Estatística. 

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 

o tempo de 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 DRAP’s, 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. 
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Resumo 

 

Apesar de alguma precipitação ocorrida no final do mês de junho, propícia às culturas 

arvenses, prados e pastagens, a mesma continuou a ser insuficiente para atenuar os 

efeitos da seca, sobretudo no nordeste transmontano. Por outro lado, na zona litoral, 

debilitou as culturas em fase de colheita, nomeadamente cereais praganosos e mirtilo. 

A precipitação foi significativamente inferior à da normal climatológica e os valores 

médios da temperatura foram superiores aos valores normais para todas as medidas de 

tendência central e dispersão. Esta situação determinou regas mais frequentes, 

antevendo-se escassez de água no período estival caso não sejam tomadas medidas 

adicionais atinentes ao aumento da eficiência da sua utilização. 

Face à seca e a geadas tardias ocorridas, para a maioria das culturas permanentes 

acompanhadas, prevê-se uma diminuição da produtividade, comparativamente ao 

ano anterior. A cereja da Beira Douro e Távora e de Resende e a vinha no Ribadouro e 

Vale do Sousa, de entre as culturas com expressão, parecem ser as únicas exceções. 

De realçar, ainda, a expressiva rejeição de frutos de mirtilo (no EDM), em consequência 

do estado de tempo durante a colheita. 
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1 Estado do tempo e sua influência na agricultura 

1.1 Sub-Região do Entre Douro e Minho 

As temperaturas muito elevadas do final de maio e inícios de junho afetaram o 

desenvolvimento das hortícolas: o brócolo pronto a colher abriu, a couve-flor e a alface 

(sobretudo a lisa) queimaram, perdendo valor comercial.  

As condições meteorológicas têm favorecido o desenvolvimento vegetativo de culturas 

arvenses - como o milho (para grão e silagem) - e os prados e pastagens. A emergência 

do milho decorreu em boas condições, com ataques pontuais de insetos do solo. Pelo 

contrário, o estado do tempo tem prejudicado as culturas em fase de colheita, 

nomeadamente cereais praganosos e mirtilo. 

De referir que os lençóis freáticos nos rios, ribeiros e nascentes estão acentuadamente 

baixos e o tempo quente e seco tem obrigado a regas mais frequentes. 

No último dia do mês de maio de 2022, e comparativamente ao último dia do mês 

anterior, as bacias hidrográficas da região do EDM apresentavam os seguintes valores 

da capacidade total de armazenamento: 17,2% na bacia do Lima; 42,9% na bacia do 

Cávado e 58,3% na bacia do Ave. Por comparação com os valores do mês anterior, 

registou-se uma diminuição da capacidade de armazenamento nas bacias do Lima (-

1,8%) e do Cávado (-2,0%), enquanto que na bacia do Ave ocorreu um aumento 

substancial da sua capacidade (+13,0%). 

Em junho, a precipitação ocorrida na sub-região do EDM foi significativamente inferior 

(cerca de metade) à da Normal climatológica, para o mesmo período (gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Precipitação ocorrida nas Estações Meteorológicas Automáticas (EMA) do IPMA, em 2021/2022, na 

sub-região do EDM por comparação com as Normais climatológicas (1971-2000). 
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A média das temperaturas máximas, médias e mínimas verificadas em junho 

apresentaram valores superiores, por comparação com os valores das Normais 

climatológicas para o mesmo período (gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Temperaturas ocorridas nas EMA do IPMA, em 2021/2022, na sub-região do EDM por comparação 

com as Normais climatológicas (1971-2000). 

 

1.2 Sub-Região de Trás-os-Montes 

Na primeira semana de junho o céu apresentou-se muito nublado, tendo ocorrido uma 

queda pluviométrica de cerca de 37% da totalidade de precipitação deste mês e 

temperaturas médias do ar inferiores aos valores normais para o período. Na segunda e 

terceira semanas, o céu apresentou-se geralmente pouco nublado, pese embora 

tivesse havido registo de uma precipitação residual, queda de granizo localizada e 

temperaturas médias do ar bastante acima dos valores normais, associadas a 

fenómenos de nebulosidade originados pelas poeiras do norte de África. 

Paradoxalmente, com a entrada no Verão, assistiu-se a uma alteração significativa das 

condições meteorológicas, com descida acentuada dos valores médios da 

temperatura do ar (em média, cerca de -10ºC, que nas 2ª e 3ª semanas), com aumento 

generalizado da nebulosidade, nomeadamente no período da tarde, com trovoadas 

dispersas, praticamente todos os dias, sendo significativa a queda pluviométrica 

ocorrida no período em análise. No entanto, os valores totais de pluviosidade registados, 

só representam cerca de 57% do valor normal para o mês e não são de forma alguma 

atenuantes para a situação de seca vigente na região, o que tende a agravar a 

situação. 
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O vento soprou moderado a forte, em determinados períodos, nomeadamente nas 

terras altas.  

No gráfico 3 pode-se constatar que a quantidade de precipitação total ficou muito 

abaixo da Normal climatológica. 

 

Gráfico 3. Precipitação ocorrida nas EMA do IPMA em 2021 e 2022, na sub-região de TM por comparação 

com as Normais climatológicas (1971-2000). 

 

Quanto aos valores médios da temperatura, como se pode verificar no gráfico 4, 

situaram-se acima dos valores normais para todas as situações (máxima, mínima e 

média), para a época do ano. 

 

Gráfico 4. Temperaturas ocorridas nas EMA do IPMA em 2021 e 2022, na sub-região de TM por comparação 

com as Normais climatológicas (1971-2000). 
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O nível global médio de armazenamento útil dos aproveitamentos hidroagrícolas da 

região Norte, monitorizados pelos nossos serviços de Ambiente e Infraestruturas, era de 

55,7% em 24/06/2022. Salienta-se que, dos 13 aproveitamentos hidroagrícolas 

monitorizados, 2 estão no intervalo entre 90 e 95%, 2 entre 70 e 90%, 3 entre 50 e 60% e 

os restantes 6 abaixo dos 50%, sendo que 4 destes têm níveis de apenas 1/3 ou abaixo 

do nível máximo. Este nível de armazenamento tão reduzido em alguns 

aproveitamentos hidroagrícolas faz antever problemas na disponibilidade de água no 

período estival, se não forem tomadas medidas adicionais conducentes a uma 

utilização eficiente da água. 

 

 

  

Barragem de Prada em Vinhais, zona de observação da Terra Fria. 

Em 16 maio de 2022. Em 23 de junho de 2022. 

Fotos  por  Anabela Coimbra  
 

 

  

Barragem de Sambade em Alfândega da Fé, zona de observação da Terra Quente. 

Em junho de 2021. Em junho de 2022 

Fotos  por  Pau lo Guedes  
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2 Cereais Praganosos para grão (Trigo, Centeio, 

Aveia, Cevada e Triticale) 

2.1 Sub-Região do Entre Douro e Minho 

As culturas cerealíferas/praganosas de sementeira Outono-Invernal das diferentes 

espécies estão em fim do seu ciclo vegetativo. Parte das searas (sementeiras precoces) 

estão na fase da maturação. As sementeiras tardias estão na fase de enchimento de 

grão. Já se iniciaram as ceifas em diversos locais. Os frequentes períodos de chuva e o 

vento provocaram “acama” em 

grande parte da área (como já foi 

referido em maio), o que vai, 

seguramente, dificultar a colheita. De 

uma forma geral, o desenvolvimento 

vegetativo dos cereais de inverno é 

semelhante a 2021. Evidencia-se que 

as culturas existentes são 

praticamente para autoconsumo e 

auto utilização. A estimativa é que a 

produtividade do trigo e do centeio 

seja igual à do ano passado. Já para a aveia, antevê-se uma ligeira da diminuição (-

2%) da sua produtividade. 

 

2.2 Sub-Região de Trás-os-Montes  

Na maioria das zonas de observação, os cerais praganosos para grão recuperaram 

ligeiramente do atraso que apresentavam, encontrando-se atualmente na fase final de 

maturação do grão, com um estado de desenvolvimento próximo do normal. 

As condições meteorológicas deste mês, nomeadamente a precipitação e a 

intensidade do vento, terão provocado situações localizadas e esporádicas de 

“acama” em determinadas searas. A percentagem de infestantes poderá ser outro 

fator a influenciar negativamente os valores de produtividade. 

Quando começarem as operações de ceifa/debulha, será possível apreciar 

devidamente a quantidade e a qualidade do grão, obtido para cada espécie. 

Comparativamente ao ano anterior, preveem-se quebras na produtividade de grão, 

sendo no trigo de -4,1 % (-69 kg/ha), no centeio de -5,7 % (-83 kg/ha), na aveia para 

grão de -3,0 % (-32 kg/ha), na cevada de -6,2 % (-57 kg/ha) e no triticale -2,9 % (-44 

kg/ha). 

 

Aveia madura no concelho de Valença, na zona de 

observação do Minho. 

Foto por  Aurora A lves 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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Parcelas em Bragança, na zona de observação da Terra Fria: com trigo (esquerda) e com centeio (direita). 

Fotos  por  Anabela Coimbra  

 

  
Parcela com centeio (espigas pouco desenvolvidas e de pequenas dimensões), em Macedo de Cavaleiros, 

na zona de observação da Terra Quente. 

Fotos  por  Pau lo Guedes  

 
Mapa 1. Evolução da produtividade do centeio para grão por concelho comparativamente ao ano anterior 

(%). 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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3 Outros Cereais para grão (Milho Sequeiro/Regadio) 

3.1 Sub-Região de Entre Douro e Minho  

As sementeiras de milho já decorreram sem problemas, com germinação regular. Há 

situações pontuais, de manchas de solos mais fracos, onde o milho teve uma 

germinação mais lenta, devido ao frio e à seca, com dificuldades na absorção do 

fósforo (folhas vermelhas), dificuldades do enraizamento e maior vulnerabilidade ao 

ataque de insetos do solo (rosca, alfinete). Os campos de milho têm alguma humidade. 

Perspetiva-se que em julho se note a escassez dos recursos hídricos, embora os 

agricultores tenham a expectativa de que a precipitação seja suficiente para uma boa 

rega para o milho. 

Nos concelhos mais interiores, as sementeiras foram realizadas posteriormente (face à 

colheita mais tardia das forragens) e estão numa fase mais inicial do seu 

desenvolvimento. Nas sementeiras mais precoces a cultura está bem desenvolvida, 

com bom vigor vegetativo (os milhos estão com um verde bem escuro). Ainda não 

houve necessidade de regar, dado o porte dos milhos e as condições meteorológicas 

que se fazem sentir. 

Constatou-se que a venda de sementes cresceu nas pequenas quantidades, ou seja, 

para áreas pequenas que se destinam ao autoconsumo, mas houve produtores com 

explorações de maiores dimensões que reduziram substancialmente a quantidade de 

semente adquirida. Em maio havia a expectativa de aumento das áreas semeadas, por 

causa dos efeitos da guerra na Ucrânia. Porém, o aumento dos preços dos fertilizantes 

e dos combustíveis contrariou essa expectativa. É esperada uma produtividade igual à 

do ano passado, para o milho grão de sequeiro e uma ligeira diminuição (-3%) da área 

semeada de milho grão de regadio, comparativamente ao passado. 

 

Milho grão de regadio, semeado no final de maio, na zona de observação do Minho. 

Foto por  Aurora A lves 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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3.2 Sub-Região de Trás-os-Montes  

As sementeiras de milho grão de regadio terão sido concluídas, na maioria das zonas 

de observação, entre finais de maio e princípios de junho, tendo decorrido 

normalmente, assim como a germinação e o desenvolvimento inicial da cultura.  

Estima-se uma área total semeada em Trás-os-Montes muito próxima da que foi 

registada na campanha transata (-0,6 %; -13,0 ha). 

O milho de sequeiro tem beneficiado da parca precipitação ocorrida, embora, não 

sendo suficiente para atenuar a condição de seca vigente, não permite uma opinião 

favorável na previsão de colheitas. Prevê-se, por isso, um decréscimo de -9,0% na 

produtividade (-99 kg/ha), comparativamente ao ano anterior. 

 

 

 
Mapa 2. Evolução da área de milho para grão em regadio, comparativamente ao ano anterior – por 

concelho (%). 

 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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4 Leguminosas secas – Grão-de-Bico e Feijão 

4.1 Sub-Região de Entre Douro e Minho  

A análise da área dedicada à cultura do feijão é difícil de estimar porque os agricultores 

recorrem unicamente a sementes próprias. As condições de sementeira foram 

regulares, assim com a sua 

germinação, apresentando a cultura 

um bom desenvolvimento 

vegetativo. Estima-se uma diminuição 

das áreas semeadas (-6%), por 

comparação com valores do ano 

transato, pois é manifesto o 

desinteresse dos agricultores pela 

cultura, sendo apenas praticada 

pelos agricultores mais idosos e 

tradicionais. 

Quanto ao grão-de-bico, estima-se 

que a produtividade seja igual à do ano passado. 

 

4.2 Sub-Região de Trás-os-Montes  

Como vem sendo referido, embora existam áreas destas culturas semeadas com 

objetivo comercial, uma parte muito significativa destina-se ao autoconsumo. Face à 

progressiva redução do agregado familiar, a tendência destas culturas, apesar do 

preço crescente nos mercados internacionais, é de diminuição da área semeada. 

No caso do feijão, estima-se que a área semeada tenha um pequeno decréscimo de - 

3,6% (-18 ha), comparativamente ao ano anterior. 

Para o grão-de-bico, prevê-se uma quebra na produtividade de - 2,2% (-17 kg/ha), 

relativamente ao ano anterior, relacionada com os efeitos da seca. 

 

5 Batata (Sequeiro e Regadio) 

5.1 Sub-Região de Entre Douro e Minho  

As plantações de batata, tanto de sequeiro como de regadio, decorreram 

cautelosamente devido às condições meteorológicas. Quanto ao desenvolvimento 

vegetativo, a maior parte na fase da floração, está idêntico ao ano anterior. Grande 

parte da área da cultura é para o autoconsumo, em áreas relativamente pequenas, 

onde o produtor dedica todo o cuidado e faz os tratamentos fitossanitários 

regularmente. Nas zonas com menos água, o seu desenvolvimento é menor. Fazem-se 

 

Cultura de milho e feijão, na zona de observação do Lima. 
Foto por  Sandra Coelho  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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algumas colheitas, mesmo sem a rama estar seca, isto é, sem completar o seu ciclo, 

para o autoconsumo e venda direta. Não houve grande incidência de míldio, mas na 

batata colhida para o autoconsumo há referência a tubérculos podres. Portanto, em 

alguns casos, a batata não tem grande poder de conservação. Espera-se uma 

produtividade inferior à do ano passado, quer para a batata de sequeiro (-4%) quer 

para a batata de regadio (-7%). 

  

Rega, por alagamento, de batatal em desenvolvimento, em 

Arouca, na zona de observação de Entre Douro e Vouga. 

Fotos  por  José Re i s  

Aspeto de batatal em desenvolvimento, 

em Arouca, na zona de observação de 

Entre Douro e Vouga. 

 

 

 

 

5.2 Sub-Região de Trás-os-Montes  

Em algumas zonas de produção, iniciou-se a colheita da batata de sequeiro semeada 

mais cedo. Nestes casos, obtém-se um produto de menor calibre, prevendo-se assim 

um decréscimo na produtividade de -8,5 % (-943 kg/ha), relativamente ao ano anterior. 

Os baixos teores de humidade nos solos e os valores de temperatura terão sido as causas 

desta quebra. 

Perante a situação de seca vigente, a batata produzida em regadio tem exigido maior 

número de regas do que em ano normal, o que em muitos casos tem sido condicionado 

pelo baixo potencial de reserva nos recursos hídricos. Face a este panorama, a previsão 

é de uma quebra com algum significado na produtividade desta cultura, na ordem dos 

–8,6 % (-2.041 kg/ha), comparativamente ao ano anterior. 

O lado bom é que as condições meteorológicas têm sido pouco propícias ao 

desenvolvimento das doenças criptogâmicas, de que é exemplo o míldio. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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Mapa 3. Evolução da produtividade da batata na condição de regadio, comparativamente ao ano anterior 

– por concelho (%). 

 

6 Culturas Arbóreas e Arbustivas 

6.1 Sub-Região de Entre Douro e Minho  

Pomóideas 

As pomóideas tiveram florações prolongadas, mas fraco vingamento devido às 

condições meteorológicas. A existência de menos frutos relativamente ao ano anterior 

leva a admitir uma diminuição acentuada da produtividade, quer da maçã (-16%) quer 

da pera (-12%). Neste momento, devido às alterações das temperaturas, em algumas 

variedades mais suscetíveis, verificam-se ataques de pedrado. 

 

Cereja 

Em termos de qualidade, os produtores referem que não será tão bom como o do ano 

transato. Falta a doçura, tão apreciada por quem compra cerejas. Em termos de 

quantidade, espera-se um ligeiro acréscimo (+9%). Os calibres são inferiores ao normal 

para esta cultura e os produtores relacionam este facto com a falta de água, apesar 

de uma boa parte dos pomares ser irrigada. 

 

Outras Prunóideas 

As prunóideas mais precoces, como os pessegueiros, apresentam vingamento com 

menos frutos em crescimento, devido às condições meteorológicas, indiciando 

produtividades inferiores (-7%) ao ano anterior. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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Nos pessegueiros, houve um ataque muito forte de lepra (Taphrina deformans) na fase 

inicial, devido às condições de humidade favoráveis ao seu desenvolvimento desde a 

rebentação, o que levou à desfoliação das árvores. O vingamento dependeu da 

época da floração. Pêssegos de variedades precoces, com maturação «pelo S. João», 

têm boa produção. 

As ameixeiras, tiveram boas florações, mas vingamento fraco, tendo-se observado 

árvores com menos frutos. 

 

Kiwi 

Há menos botões florais, determinando uma menor produção. Nos pomares novos, a 

quantidade de fruto é semelhante à do ano anterior, ao contrário do que sucede nos 

mais velhos, pois sofreram com mais intensidade os efeitos do frio na altura da floração. 

O ano passado foi um ano excecional, com muitos produtores a superar as 30 toneladas 

por hectare. A consequência é que o preço do kiwi vai baixar (o pagamento é feito no 

ano seguinte). 

  

Floração das plantas femininas em pomar de kiwis, 

em Arouca, na zona de observação de Entre Douro 

e Vouga. 

Foto por  José Re i s  

Pomar de kiwi em Valença, onde se pode observar 

a regularidade dos frutos em desenvolvimento. Zona 

de observação do Minho. 

Foto por  Aurora A lves  
 

Mirtilo 

Nas cultivares mais precoces de mirtilo, as colheitas estavam a correr com normalidade 

e colhiam-se frutos com qualidade. Com o início das chuvas, as colheitas tiveram de ser 

interrompidas. O fruto começou a inchar e a ficar mole e parte dele acabou por 

rebentar. A oscilação das condições meteorológicas tem influenciado negativamente 

o calibre e a qualidade do fruto, determinando a sua rejeição: em 2021, rondou os 12% 

e, neste momento, está nos 30%. Também há alguns frutos manchados devido à saraiva 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main


  

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

Projeto realizado em parceria com o Instituto Nacional de Estatística 
14 

pontual do dia 14 de maio. O calibre do fruto é bom, mas estima-se uma quebra 

significativa na produção (-8%), por comparação com o ano passado. A colheita tem 

sido afetada pela falta e pelo custo da mão-de-obra. 

  

Colheita do mirtilo em Paredes de Coura, na zona de 

observação do Minho. 

Fotos  por  Aurora A lves 

Mirtilo recém colhido com bom calibre, 

na zona de observação do Minho. 

 

Uva de Mesa 

Perspetiva-se uma diminuição (-5%) da produtividade da uva de mesa, por 

comparação com o ano transato. 

 

Uva para vinho 

As vinhas estão viçosas, com muito vigor vegetativo, o que obriga a despontas 

precoces. A nascença foi muito razoável e houve uma boa alimpa. A expectativa é de 

um ano com produtividade idêntica à do ano passado. As vinhas estão entre o estado 

de grão de chumbo e o grão de ervilha, na zona sul da sub-região e no estado 

fenológico L (fecho de cacho), na restante sub-região do EDM. 

Em algumas zonas do centro oeste da sub-região do EDM já se observam videiras com 

esca e flavescência dourada. Na restante sub-região do EDM, as vinhas estão em bom 

estado sanitário. Não houve grande pressão de doenças ou pragas. Os produtores têm 

feito regularmente os tratamentos para o combate ao míldio e oídio. Espera-se um 

ligeiro aumento (+4%) da produtividade das vinhas, por comparação com o ano 

passado. Neste momento, já foram realizados seis tratamentos, em média, e espera-se 

o fim das chuvas para se realizar um novo tratamento de forma a prevenir o oídio e a 

podridão, assim como efetuar desfolhas.  

Na região do Alvarinho, a generalidade das vinhas encontra-se no estado fenológico L 

– Fecho do cacho, embora, em determinadas zonas, haja castas um pouco mais 

atrasadas, ainda em grão de ervilha. De referir que o desenvolvimento vegetativo é 

muito semelhante a igual período do ano anterior. Constata-se que a nascença foi boa, 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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talvez superior ao ano anterior, e que, de uma forma geral, as vinhas apresentam um 

bom estado sanitário. Houve realmente dias com condições favoráveis para o 

aparecimento das doenças, nomeadamente do míldio, mas a intensificação dos 

tratamentos – sobretudo com recurso a produtos sistémicos - tem sido eficaz. 

 

  

Vinha no estado fenológico L-Fecho do cacho, na 

zona de observação do Minho. 

Foto por  Aurora A lves 

Vinha da casta Loureiro com um bom 

desenvolvimento vegetativo, na zona de 

observação do Lima. 

Foto por  Sandra Coelho  

 

 

 

Vinha da casta Loureiro no estado fenológico L (fecho de cacho), com ligeiros sintomas de erinose em 

algumas folhas, na zona de observação do Lima. 

Foto por  Sandra Coelho  
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Mapa 4. Evolução da produtividade de vinho mosto, comparativamente ao ano anterior – por concelho (%). 

Outras Culturas Arbóreas e Arbustivas 

Na zona norte da sub-região, os olivais de azeitona para azeite floriram bem, mas, no 

vingamento, grande parte da flor acabou por cair. Recorde-se que este é um ano de 

contrassafra e, muito provavelmente, a produção será residual. 

Já na zona leste da sub-região o vingamento do olival, uma fase crítica das culturas 

frutícolas, correu de forma satisfatória e a manter-se as condições de tempo esperadas 

para esta época do ano, é possível que o ano de contrassafra seja compensado pela 

forma como decorreu a floração e vingamento. 

Os castanheiros estão agora em floração, pelo que é prematuro fazer qualquer 

estimativa de produção. As nogueiras têm bastante fruto vingado, mas já são visíveis 

manchas provocadas pela bacteriose, que desvalorizam o fruto. 

Os citrinos tiveram uma floração normal. Mas também nesta cultura as condições 

meteorológicas prejudicaram o vingamento. 

 

6.2 Sub-Região de Trás-os-Montes  

Pomóideas 

Depois da floração e vingamento dos frutos nas pomóideas terem decorrido com 

normalidade, ocorreram prejuízos em alguns pomares, devido a quedas de granizo, 

nomeadamente quando não existiam coberturas de proteção. No entanto, será de 

salientar que, para além de se tratarem de casos localizados, mesmo uma parte da 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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produção atingida ainda poderá ter algum aproveitamento, nomeadamente para a 

indústria, embora tal implique, como é natural, uma menor valorização. No entanto, 

face ao ano anterior, a previsão inicial é de uma quebra da produtividade na maçã de 

-9,0% (-2.804 kg/ha) e na pera de -8,8% (-1.162 kg/ha). 

 

Pomar de macieiras com rede de proteção em Tarouca, na zona de observação de Beira Douro e Távora. 

Foto por  Ru i  Lagoa  

 
Mapa 5. Evolução da produtividade da maçã, comparativamente ao ano anterior – por concelho (%). 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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Cereja 

As condições meteorológicas não têm prejudicado a evolução vegetativa da 

maturação dos frutos, decorrendo a colheita sem entraves e não se verificando o 

fenómeno de rachamento do fruto que, em alguns anos, é muito significativo e 

depreciativo. Contudo, geadas tardias causaram problemas na fase de 

floração/fecundação/vingamento do fruto, pelo que a estimativa atual é de um 

decréscimo da produção global colhida de -10,8% (-620 t), comparativamente ao ano 

anterior. 

A existência de variedades com diferentes períodos de produção e um fruto bastante 

suscetível às condições meteorológicas (particularidades já referidas em relatórios 

anteriores), poderão ainda influenciar o resultado global final.  

     

Produção, limpeza e calibragem da cereja em Armamar, na zona de observação do Beira Douro e Távora. 

Fotos  por  Ru i  Lagoa 

Mapa 6. Evolução da produção global colhida de cereja, comparativamente ao ano anterior – por concelho 

(%). 
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Outras Prunóideas (Pêssego) 

No caso dos pessegueiros e para as variedades mais precoces, em consequência de 

geadas tardias, aponta-se para uma significativa redução no vingamento do fruto o 

que leva a prever-se um decréscimo de -11,3% (-707 kg/ha), relativamente ao ano 

anterior. Contudo, nos pomares novos, com tecnologia de ponta na produção, a 

incidência da quebra será menos expressiva.  

 

  

Pomar de pessegueiros em Alfândega da Fé, na zona de observação da Terra Quente. 

Fotos  por  Pau lo Guedes  

 

 

Mirtilo 

Informações recolhidas junto dos produtores de mirtilo permitem a menção de que 

houve uma boa floração, com indicadores favoráveis em termos de vingamento dos 

frutos e que já começaram a entrar na fase de maturação. No entanto, em resultado 

da seca, a estimativa da produção global colhida é de uma quebra de -4,2% (-33 t), 

relativamente ao ano anterior. 

 

 

Vinha 

As vinhas apresentam-se em diferentes fases de desenvolvimento, consoante as zonas 

em que estão instaladas.  

Pese embora as condições meteorológicas terem sido pouco favoráveis ao 

desenvolvimento de doenças criptogâmicas estes aspetos de ordem fitossanitária 

deverão merecer especial atenção por parte dos viticultores.  

Em relação ao ano anterior, aponta-se para produtividades idênticas, quer para a uva 

de mesa, quer para a uva para vinho. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main


  

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

Projeto realizado em parceria com o Instituto Nacional de Estatística 
20 

    

Vinhas no Corgo e Marão (esquerda) e no Douro Superior (direita), na zona de observação do Corgo e Marão 

e Douro Superior. 

Fotos  por  Ru i  Lagoa 

 

 Olival 

A cultura do olival, predominantemente em 

sequeiro, tem sofrido os efeitos da seca 

vigente, havendo queda prematura dos 

frutos vingados. Perspetiva-se, por isso, uma 

quebra com algum significado nesta 

cultura. 

 

 

Olival na zona de observação da Douro Superior. 

Foto por  Ru i  Lagoa 

 

 

Outras Culturas Arbóreas e Arbustivas 

Para todas as outras culturas permanentes que estiveram nas fases de 

floração/vingamento dos frutos durante o mês de 

abril, nas situações em que se verificou formação 

de geada, é observada uma previsão de colheitas 

com produções aquém das do ano anterior. Essa 

situação é particularmente perceptível no caso da 

amendoeira em que se perspetiva uma quebra da 

produção bastante significativa. 

Os castanheiros estão em floração e apresentam 

um razoável estado vegetativo, com exceção 

naturalmente para os afetados pela vespa das 

galhas do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus 

Yasumatsu).  

 

Castanheiros na Terra Fria. 

Foto por  Anabela Coimbra  
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As nogueiras e aveleiras também apresentam um 

bom estado vegetativo, com mais frutos que em 

igual período do ano anterior.  

 

 

 

Nogueiras no Corgo e Marão. 

Foto por  Ru i  Lagoa 

 

 

7 Prados, pastagens e culturas forrageiras 

7.1 Sub-Região do Entre Douro e Minho 

As pastagens de regadio e forragens anuais (milho forrageiro e sorgo forrageiro) estão 

com bom desenvolvimento vegetativo. Espera-se uma diminuição (-5%) da 

produtividade das pastagens temporárias relativamente ao ano transato. Em relação 

às forragens, há a expetativa de que a produtividade seja igual à do ano passado. Na 

nossa região, é completamente extemporâneo estimar a variação da produtividade no 

mês de junho, relativamente ao ano anterior, para as culturas do milho e sorgo 

forrageiro, visto terem sido semeadas recentemente. Ainda se semeiam os últimos 

campos de milho silagem. 

  

Pastagem permanente espontânea, na zona de 

observação do Lima. 

Fotos  por  Sandra Coelho  

Pastagem permanente pobre, na zona de 

observação do Lima. 
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As pastagens de sequeiro e as pastagens espontâneas pobres de montanha estão mais 

fracas, como é habitual nesta época do ano. Há a expetativa de que a produtividade 

das pastagens permanentes pobres seja igual à verificada no ano passado. 

 

 
Fenação de ferrãs, na zona de observação do Lima. 

Foto por  Sandra Coelho  

 

Está concluída a colheita das forragens anuais: consociações anuais de outono/inverno 

e azevém forrageiro. Perspetiva-se uma diminuição da produção das consociações (-

2%), azevém forrageiro (-3%) e também da aveia forrageira (-5%).  

 

7.2 Sub-Região de Trás-os-Montes 

Tiveram início neste mês de junho, por toda a região, os cortes para a produção de 

forragens conservadas e, pelo facto das condições meteorológicas nem sempre terem 

sido as mais favoráveis para a realização das tarefas necessárias, são esperadas 

quebras nas produções de alimentos grosseiros armazenados, nomeadamente fenos e 

silagens. 

A quantidade de matéria verde disponível para o pastoreio dos animais também sofreu 

uma quebra, sendo, portanto, previsíveis dificuldades na alimentação animal, nos 

meses de verão. 

A administração de rações industriais é efetuada num contexto de complementaridade 

e em situações mais abrangentes. 

Finalmente, menciona-se que não foram identificadas situações de dificuldades de 

abeberamento dos animais. 
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Colheita de feno de aveia forrageira em Bragança, na zona de observação da Terra Fria. 

Fotos  por  Anabela Coimbra  

 

 

8 Fitossanidade 

8.1 Sub-Região do Entre Douro e Minho 

A estação de avisos do EDM emitiu duas circulares: a nº 8, a 13 de junho e a nº 9, a 24 

de junho. Na circular nº 8 é feito o ponto da situação quanto aos sintomas nas doenças 

do míldio, podridão negra, oídio, esca, traça-da-uva e cigarrinha verde na vinha. Na 

página 4 é apresentado o quadro I com a estimativa do risco e nível económico de 

ataque para a cigarrinha verde da vinha. É feita a recomendação de tratamento para 

a doença da mosca da casca verde da noz. Na página 5 é apresentado um quadro 

com a lista de inseticidas homologados para combate à mosca da casca verde da noz 

em 2022, assim como os caulinos usados na prevenção do escaldão em vinha e 

pomóideas (entre outras culturas) que poderá apresentar efeito dissuasor sobre a mosca 

da noz. 

Na circular nº 9 são feitas recomendações de tratamentos para as doenças do míldio, 

oídio, podridão cinzenta, podridão negra, traça da uva, cigarrinha verde e cigarrinha 

da flavescência dourada na vinha. A propósito da botrytis da vinha é apresentado na 

página 2 o quadro I com o risco de ocorrência de botrytis (Botrytis cinerea). Na página 

3, está ilustrado no quadro 2 o tamanho e compacidade dos cachos em algumas castas 

de vinha da região dos vinhos verdes. O quadro 4, na página 4, apresenta a previsão 

de tratamentos contra a cigarrinha da Flavescência Dourada da videira. Nesta circular 

são também abordadas as principais doenças e pragas das pomóideas, da batateira, 

das hortícolas e ornamentais. 
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Apesar da circular nº 8, de 13 junho, informar que não havia sintomatologia da presença 

de míldio no EDM tendo em 

consideração o baixo risco de infeção 

(tratamentos realizados e também da 

baixa precipitação ocorrida no Outono 

/ Inverno de 2021 e do inverno de 2022, 

bem como as temperaturas elevadas 

ocorridas na Primavera que poderão ter 

contribuído para uma redução da 

viabilidade dos esporos presentes nas 

folhas caídas no solo) já houve registos 

de ocorrências de míldio na vinha na 

Zona Homogénea do Minho, conforme 

se ilustra na foto. 

 

As oscilações do estado do tempo que ocorreram durante este período, com 

frequentes períodos de chuva, alternando com abertas e subida das temperaturas, 

criaram boas condições para a proliferação das doenças, nomeadamente do míldio.  

Em consequência do tempo incerto, foram efetuados nas vinhas tratamentos anti 

míldio, anti oídio e anti podridão cinzenta. Muitos viticultores realizaram já 6 tratamentos 

e quando cessar a ocorrência de chuvas, realizarão um outro tratamento, para controlo 

do oídio e podridão cinzenta.  

Nos pomares de mirtilo, muitos produtores efetuam tratamentos contra a Botrytis. 

As frequentes alterações do estado do tempo não têm afetado o desenvolvimento das 

culturas. Os tratamentos fitossanitários, apesar de dispendiosos, têm vindo a ser 

realizados nas culturas hortícolas, tal como nas culturas arbóreas e arbustivas 

permanentes (cerejal, vinha e limoal). 

A regularidade e oportunidade dos tratamentos recomendados pelo serviço de avisos 

do EDM têm sido bastante eficazes no controlo de pragas e doenças. 

 

8.2 Sub-Região de Trás-os-Montes 

A Estação de Avisos do Douro emitiu em junho apenas uma circular (07/2022 de 22 de 

junho). Nesta circular são mencionadas as situações de risco relativas a certas doenças 

criptogâmicas na vinha, como o míldio e a podridão negra (Black Rot) e recomendam-

se os tratamentos nas condições e segundo as orientações referidas na respetiva 

circular. É também salientada a importância da realização de práticas culturais que 

contrariam o desenvolvimento das doenças e favorecem a eficácia dos tratamentos. 

 

Míldio em folha de videira, na zona de observação do 

Minho. 

Foto por  Aurora A lves  
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Relativamente a pragas, foi mencionada a necessidade de monitorização da 

incidência da Traça da uva e Cigarrinha verde, nas várias parcelas de vinha, através 

de armadilhas sexuais. 

A Estação de Avisos do Norte Transmontano emitiu neste mês duas circulares: 04/2022 

de 6 de junho e a 05/2022 de 27 de junho. Na circular 04/2022 alertam-se os 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. 

Nas vinhas afetadas pelas quedas de granizo foram recomendados tratamentos com 

produtos adequados à situação, assim como certas práticas culturais. Também nesta 

circular é mencionado o facto do único modo de controlar a vespa das galhas do 

castanheiro (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) ser a luta biológica, com as contínuas 

largadas do inseto parasitoide (Torymus sinensis), indicando-se que, para o êxito desta 

luta, é essencial a colaboração dos produtores de castanha. Em resultado das largadas, 

foram “proibidos os tratamentos fitossanitários, especialmente inseticidas, nos soutos e 

suas proximidades, onde se efetivaram”. Finalmente, foi ainda salientado que não se 

deveriam retirar as galhas (bugalhos) secas, pois estariam a eliminar o parasitoide, 

pondo em causa a sua instalação. 

Na circular 05/2022 alertam-se os 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. Também nesta circular foi mencionado o modo de se efetuar 

uma poda mais adequada ao controlo do cancro americano do castanheiro.  

Como sempre, informação mais pormenorizada pode ser obtida consultando as 

circulares em causa. 

Sobre este ponto da fitossanidade, assinala-se também a realização de tratamentos em 

pomares, para o adequado controlo de determinadas pragas e doenças.  

  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
https://snaa.dgav.pt/ea.aspx?id_ea=4
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9 Tabelas com previsões das áreas semeadas, das 

produtividades e estimativas da produção  

Tabela de evolução da Produtividade dos Cereais Praganosos para Grão, na Sub-

Região de Entre Douro e Minho, comparativamente ao ano anterior 

 CULTURA 

CULTURA 

CULTURA 

ZONAS DE Trigo Centeio Aveia 

OBSERVAÇÃO Produtividade Produtividade Produtividade 

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

Ave   98 623 97 645 

Basto   100 736 100 556 

Cávado 100 900 100 669 100 701 

Entre Douro e Vouga   100 866 100 1087 

Grande Porto   100 800 100 1200 

Ribadouro 100 610 100 771 101 479 

Vale Lima   100 748 100 749 

Vale Minho   100 772 100 1200 

Vale Sousa   100 861 100 579 

Sub-Região de EDM 100,7 675 99,7 735 98,4 869 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a evolução em 2021/2022, são bases 

provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

Tabela de evolução da Produtividade do Milho Grão de Sequeiro e da Área de 

Regadio, na Sub-Região de Entre Douro e Minho, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 

OBSERVAÇÃO 

Milho de Sequeiro Milho de Regadio 

Produtividade Área Semeada 

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

Ave 100 2399 93 2534 

Basto 97 2379 94 956 

Cávado 100 3414 102 3427 

Entre Douro e Vouga 100 4991 97 950 

Grande Porto 97 4923 98 842 

Ribadouro 98 1534 94 1574 

Vale Lima 100 1605 101 1600 

Vale Minho 100 1868 100 619 

Vale Sousa 100 1471 95 1951 

Sub-Região de EDM 100,0 2650 97,1 14453,0 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a 

evolução em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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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 

 
CULTURA 

CU 

ZONAS DE  
Trigo Centeio Aveia Cevada Triticale 

OBSERVAÇÃO 
Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade 

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

A.Tâmega/A.Padrela 94 1407 97 1426 89 715 93 788 95 1425 

Barroso 95 1252 100 1235 90 742 95 812   

Beira Douro Távora 88 1520 81 1289 81 856     

Corgo e Marão 86 1720 90 1403 89 890     

Douro Superior 86 1485 86 1176 86 872 85 770   

Planalto Mirandês  100 1718 100 

 

1214 100 

 

1207 100 1054 100 1500 

Terra Fria 90 1537 90 1501 100 983 95 814 90 1408 

Terra Quente  85 1351 85 1198 85 713 85 683 85 1186 

Sub-Região de TM 95,9 1620 94,3 1359 97,0 1034 93,8 850 97,1 1467 

Variação ano anterior - 4,1 -69 - 5,7 - 83 - 3,0 - 32 - 6,2 -57 - 2,9 - 44 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a evolução em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação 

posterior. 

 

 

Tabela de evolução da Produtividade do Milho Grão de Sequeiro e da Área de 

Regadio, na Sub-Região de Trás-os-Montes, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 

OBSERVAÇÃO 

Milho de Sequeiro Milho de Regadio 

Produtividade Área Semeada 

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

A.Tâmega/A.Padrela 89 886 99 1023,66 

Barroso 90 1215 
100 

 
510,00 

Beira Douro Távora 84 917 100 119,70 

Corgo e Marão 90 1091 100 241,24 

Douro Superior 88 1037 92 27,86 

Planalto Mirandês  100 1022 100 20,15 

Terra Fria 90 890 100 59,50 

Terra Quente  81 816 90 12,23 

Sub-Região de TM 91,0 1006 99,4 2 014,34 

Variação ano anterior - 9,0 - 99 - 0,6 - 12,50 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a 

evolução em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

 

 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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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) 

Ave 90 47 

Basto 92 24 

Cávado 100 77 

Entre Douro e Vouga 89 34 

Grande Porto 100 19 

Ribadouro 90 38 

Vale Lima 96 76 

Vale Minho 95 14 

Vale Sousa 87 31 

Sub-Região de EDM 93,8 359,7 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 

2020/2021), para se determinar a evolução em 2021/2022, são bases 

provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

Tabela de evolução da Produtividade do Grão-de-Bico e da Área de Feijão, na Sub-

Região de Trás-os-Montes, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 

OBSERVAÇÃO 

Grão-de-Bico Feijão 

Produtividade Área Semeada 

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

A.Tâmega/A.Padrela 95 595 93 61,17 

Barroso   100 1,05 

Beira Douro Távora 89 987 100 13,17 

Corgo e Marão 99 807 100 27,37 

Douro Superior 93 782 98 118,26 

Planalto Mirandês 100 786 100 124,61 

Terra Fria 100 655 100 15,9 

Terra Quente 92 624 92 111,84 

Sub-Região de TM 97,8 771 96,4 473,36 

Variação ano anterior - 2,2 - 17 - 3,6 - 17,84 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a 

evolução em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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Tabela de evolução da Produtividade da Batata, na Sub-Região do Entre Douro e 

Minho, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 

OBSERVAÇÃO 

Batata de Sequeiro Batata de Regadio 

Produtividade Produtividade 

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

Ave 90 8733 97 17453 

Basto 93 7819 97 17593 

Cávado 100 10918 101 16850 

Entre Douro e Vouga 90 15547 90 18509 

Grande Porto 90 18148 90 21446 

Ribadouro 90 7232 89 14703 

Vale Lima 100 11917 100 19792 

Vale Minho 100 12459 100 19976 

Vale Sousa 87 8501 85 16304 

Sub-Região de EDM 96,1 12 375 93,3 17 483 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a 

evolução em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

 

Tabela de evolução da Produtividade da Batata na Sub-Região de Trás-os-Montes, 

comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 

OBSERVAÇÃO 

Batata de Sequeiro Batata de Regadio 

Produtividade Produtividade 

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

A.Tâmega/A.Padrela 84 9947 89 21937 

Barroso 95 13473 95 25232 

Beira Douro Távora 95 10891 99 28981 

Corgo e Marão 100 13392 100 29080 

Douro Superior 92 10181 85 18163 

Planalto Mirandês  100 8783 100 18044 

Terra Fria 90 7652 91 17633 

Terra Quente  71 5902 77 14586 

Sub-Região de TM 91,5 10 129 91,4 21 800 

Variação ano anterior - 8,5 - 943 - 8,6 - 2 041 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a 

evolução em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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Tabela de evolução da produtividade da Maçã, Pera e Pêssego e da produção 

global da Cereja e do Mirtilo, na Sub-Região de Entre Douro e Minho, relativamente ao 

ano anterior 

 CULTURA 

CULTURA 

CULTURA 

ZONAS DE Maçã Pera Pêssego Cereja Mirtilo 

OBSERVAÇÃO Produtividade Produtividade Produtividade Produção Produção 

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

Ave 102 7196 95 4105 94 2163 87 3 96 315 

Basto 115 1459 141 609 129 409 213 3 101 114 

Cávado 80 12483 80 5286 100 4680 90 5 80 593 

Entre Douro e Vouga 70 6608 80 8683 80 5544 102 7 90 607 

Grande Porto 70 5600 80 7200 80 5040 100 2 90 223 

Ribadouro 100 5789 104 4704 102 3089 109 6074 98 2027 

Vale Lima 80 7056 80 4518 90 5505 90 5 80 185 

Vale Minho 80 7368 80 5302 90 4388 90 2 80 108 

Vale Sousa 91 7510 96 3936 95 2960 81 22 90 304 

Sub-Região de EDM 83,8 7615 87,8 4730 92,9 3691 109,1 6123 91,6 4475 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a evolução em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação 

posterior. 

 

 

Tabela de evolução da Produção global da Cereja e do Mirtilo e da Produtividade da 

Maçã, Pera e Pêssego, na Sub-Região de Trás-os-Montes, comparativamente ao ano 

anterior 

 CULTURA 

CULTURA 

CULTURA 

ZONAS DE Cereja Mirtilo Maçã Pera Pêssego 

OBSERVAÇÃO Produção Produção Produtividade Produtividade Produtividade 

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

A.Tâmega/A.Padrela 72 206 100 175 98 20363 98 11787 90 6809 

Barroso 80 2   95 5599 90 5623   

Beira Douro Távora 101 3022 90 263 93 32955 93 19674 90 6757 

Corgo e Marão 98 182 97 32 93 30804 96 11683 90 6071 

Douro Superior 79 458 96 63 76 17347 96 7924 90 6018 

Planalto Mirandês  75 120 100 20 80 8255 80 3489 80 1475 

Terra Fria 88 226 100 59 90 9177 85 2642 85 748 

Terra Quente  70 885 100 146 98 14500 99 6041 87 5655 

Sub-Região de TM 89,2 5 101 95,8 758 91,0 28 452 91,2 12 009 88,7 5 564 

Variação ano anterior - 10,8 - 620 - 4,2 - 33 - 9,0 - 2 804 - 8,8 - 1 162 - 11,3 - 707 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a evolução em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação 

posterior. 

 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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Tabela de evolução da Produtividade da Vinha para Vinho e da Uva de Mesa, na 

Sub-Região de Entre Douro e Minho, relativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 

OBSERVAÇÃO 

Vinha para Vinho Uva de Mesa 

Produtividade 

(Mosto) 
Produtividade 

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

Ave  91 2637 90 1065 

Basto 106 4124 100 965 

Cávado 100 2579 100 7006 

Entre Douro e Vouga 100 1584   

Grande Porto 100 5163   

Ribadouro 110 2686 95 4054 

Vale Lima 100 3151 100 803 

Vale Minho 100 4163   

Vale Sousa 109 7412 110 445 

Sub-Região do EDM 104,2 4018 95,3 2796 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a evolução 

em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

 

 

Tabela de evolução da produtividade da Vinha para Vinho e da Uva de Mesa, na 

Sub-Região de Trás-os-Montes, relativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 

OBSERVAÇÃO 

Vinha para Vinho Uva de Mesa 

Produtividade 

(Mosto) 
Produtividade 

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

A.Tâmega/A.Padrela 100 1623 98 1508 

Barroso 95 84   

Beira Douro Távora 100 4882 99 3639 

Corgo e Marão 100 3104 100 5786 

Douro Superior 100 2250 100 4608 

Planalto Mirandês  100 2086 100 1088 

Terra Fria 100 1663 100 1294 

Terra Quente  100 550 100 3095 

Sub-Região de TM 99,9 2754 99,6 2 251 

Variação ano anterior - 0,1 - 2 - 0,4 -10 

Nota: Os valores considerados como ponto de partida (ano agrícola 2020/2021), para se determinar a 

evolução em 2021/2022, são bases provisórias, sujeitas a retificação posterior. 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main

