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1 Introdução 

Durante o mês de outubro a alternância entre períodos de céu limpo e de 

nebulosidade com precipitação, permitiu repor teores de humidade nos solos, 

possibilitando ainda a realização das diferentes tarefas previstas para esta época. 

Em termos das culturas permanentes, será de salientar a quebra agora prevista na 

produção da castanha, contrariando as previsões anteriores e a confirmação de que, 

em várias áreas de vinha para vinho, as uvas não terão atingido os teores de açúcar 

pretendidos. 

Os preparativos para o novo ano agrícola têm decorrido com normalidade. 

 

2 Estado do tempo e sua influência na agricultura 

2.1 Entre Douro e Minho 

No início do mês a precipitação foi bastante reduzida, enquanto nas duas últimas semanas 

houve um acréscimo significativo, que quase contrariou a tendência do total mensal ser 

inferior ao da Normal Climatológica. 

No que diz respeito à temperatura, os valores registados foram superiores aos das Normais 

Climatológicas tendo havido um pico de valores (média das máximas= 21,2 °C; média das médias 

= 15,8ºC; média das mínimas= 11,6ºC), registados na segunda semana, a partir do qual tem-se 

verificado uma descida gradual da temperatura.  

Depois de um mês de setembro chuvoso e complicado para as maturações e colheitas, durante 

este mês já se retomou a normalidade dos trabalhos, realizando-se grande parte das colheitas 

dos milhos e iniciando-se as sementeiras das forragens de inverno. As vindimas terminaram 

nos primeiros dias do mês, mas com chuva, aliás como aconteceu praticamente desde o seu 

início. De registar, o encerramento das Adegas Cooperativas na primeira quinzena do mês de 

outubro. Os dias soalheiros e as noites mais frescas têm favorecido a maturação e 

desenvolvimento dos frutos de kiwi. 

Para o mês de outubro, a precipitação ocorrida na Região Agrária do EDM acabou por ficar 

próxima da Normal Climatológica para o mesmo período, conforme se pode verificar no 

Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Precipitação ocorrida nas Estações Meteorológicas Automáticas (EMA) do IPMA, de novembro de 2020 até outubro de 

2021, na Região Agrária do EDM por comparação com as Normais Climatológicas (1971-2000). 

O sistema nacional de informação sobre os recursos hídricos (SNIRH) atualizou o volume 

armazenado das albufeiras à data de 1 de setembro de 2021, onde as bacias hidrográficas da 

Região Agrária do EDM, relativamente à sua capacidade total de armazenamento, 

apresentaram valores de 31,2% na bacia do Lima, 63,1% na bacia do Cávado e 61,6% na bacia 

do Ave. 

A média das temperaturas máximas, das médias e das mínimas, verificadas neste mês, 

apresentaram valores superiores aos das Normais Climatológicas para o mesmo período (ver 

gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Temperaturas ocorridas nas EMA do IPMA, de novembro de 2020 até outubro de 2021,, na Região Agrária 

do EDM por comparação com as Normais Climatológicas (1971-2000). 
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2.2 Trás-os-Montes 

Nos cinco primeiros dias do mês de outubro ocorreram períodos de céu muito nublado, com 

aguaceiros dispersos, nomeadamente durante a noite de 2 para 3. O vento soprou por vezes 

moderado a forte e as temperaturas registaram alguma diminuição. Posteriormente, até 

meados do mês, o céu apresentou-se geralmente limpo e as temperaturas indiciaram alguma 

tendência de subida. 

Na segunda quinzena do mês, os períodos de céu muito encoberto, com a ocorrência pontual 

de aguaceiros (precipitação mais significativa no final do mês), alternaram com abertas e 

aparecimento do sol. As temperaturas registaram uma tendência de descida, nomeadamente 

as noturnas, havendo aparecimento de neblinas e nevoeiros matinais em alguns locais. 

No Gráfico 3 pode-se constatar que a precipitação ficou abaixo da Normal Climatológica para 

o mês de outubro. 

 

 

Gráfico 3. Precipitação ocorrida nas EMA do IPMA, de novembro de 2020 até outubro de 2021, na Região Agrária de TM por 

comparação com as Normais Climatológicas (1971-2000). 

 

Quanto aos valores da temperatura, como se pode verificar no Gráfico 4, apresentaram uma 

tendência de se situarem acima dos valores Normais para a época do ano, com a mínima a 

aproximar-se mais da Normal do que a máxima e a média. 
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Gráfico 4. Temperaturas ocorridas nas EMA do IPMA, de novembro de 2020 até outubro de 2021, na Região Agrária 

de TM por comparação com as Normais Climatológicas (1971-2000). 

 

Genericamente, as condições meteorológicas durante o mês de outubro não criaram entraves 

para a realização das diferentes tarefas previstas para esta época. 

O nível global médio de armazenamento útil, dos aproveitamentos hidroagrícolas da região 

Norte, monitorizados pelos nossos serviços de Ambiente e Infraestruturas, apresentou uma 

descida, sendo de 62,3% em 29/10/2021. Salienta-se que, dos 13 aproveitamentos 

hidroagrícolas monitorizados, 2 apresentam valores acima de 85%, 3 estão entre 66 e cerca 

de 77%, 7 estão entre 44 e cerca de 64% e somente 1 encontra-se abaixo deste último 

intervalo (o de Arcossó em Chaves com apenas 39,2%).  

 

  
Fotos Rui Lagoa: Barragem de Lumiares (Armamar), zona de observação do Beira Douro e Távora com alguma diminuição do volume de 

água. Fota da esquerda no dia 23 de setembro; foto da direita: em 19 de outubro de 2021. 
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Fotos Anabela Coimbra: Barragem de Nogueira em Bragança, zona da Terra Fria, em 21/10/2020 (foto da esquerda) e em 22/10/2021 

(foto da direita). 

 

 

3 Outros Cereais para grão (Milho Sequeiro/Regadio) 

3.1 Entre Douro e Minho 

Milho de sequeiro: 

As condições meteorológicas foram favoráveis para a colheita e secagem do milho. As 

variedades de ciclo mais curto já foram colhidas. Ainda há uma área significativa de milho 

grão para colher, pois as sementeiras foram atrasadas e/ou são áreas de ribeiras. Milhos 

semeados em março ainda não completaram o seu ciclo e estão muito verdes. O Verão 

relativamente ameno originou um desenvolvimento mais lento. Já a chuva tardia foi benéfica 

para encher o grão. Até ao momento, as condições de armazenamento e secagem têm sido 

boas, pois tem havido dias com sol, temperaturas diurnas elevadas e algum vento. Estima-se 

que a produção seja semelhante à do ano passado. 
 

 

Milho de regadio:  

A generalidade dos milhos de regadio teve boas produções. O ano passado foi um ano de boa 

produção, para quem não faltou com a água de rega nos períodos críticos. Ainda assim, estima-

se que haja um muito ligeiro aumento (+1%) da produção, por comparação com o ano passado. 
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Mapa 1 - Evolução da produção global do milho grão de regadio por concelho (%), relativamente ao ano 
anterior – Vid. (*) Nota Final, Pág. 27 

 

3.2 Trás-os-Montes  

Milho de sequeiro: 

Com exceção de algumas situações em que o grão apresentou um calibre menos satisfatório, 

podemos referir que, genericamente, o milho de sequeiro beneficiou dos níveis de humidade 

nos solos e de temperaturas relativamente amenas, em fases importantes do seu 

desenvolvimento vegetativo. Assim, a estimativa aponta para um aumento da produção global 

de 4,1%; (+97 t), comparativamente ao ano anterior. 

 

Milho de regadio:  

No caso do milho de regadio, os valores das temperaturas, em determinados períodos do seu 

ciclo cultural, obrigou a intensificar o número de regas, no sentido de garantir uma evolução 

favorável no seu desenvolvimento. Estima-se um aumento da produção global de 8,4% (+535 

toneladas), relativamente ao ano anterior. 
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Foto Rui Lagoa: Campo de milho grão, com boas perspetivas de produção, na zona de observação do Corgo e Marão. 

4 Leguminosas secas - Grão-de-Bico e Feijão  

4.1 Entre Douro e Minho  

A cultura do feijão na Região Agrária do EDM, na sua grande generalidade, ocupa pequenas 

áreas de produção, onde são usadas sementes próprias, sendo que a maioria da produção se 

destina ao autoconsumo. Os preços praticados no comércio leva alguns dos produtores a 

considerar que não cobrem os custos de produção, desincentivando assim qualquer tipo de 

investimento nesta cultura, pelo que se tem vindo a verificar uma gradual diminuição da área 

ocupada com feijão ao longo dos últimos anos. 

 Estima-se que haja um ligeiro decréscimo (cerca de -3%), na produção de feijão por 

comparação com o ano passado resultante da diminuição da área semeada. 

 

4.2 Trás-os-Montes  

Estas culturas de primavera/verão, feitas essencialmente para autoconsumo na região, 

apresentaram um normal desenvolvimento vegetativo e beneficiaram do facto de serem 

feitas normalmente na condição de regadio. 

Estimam-se pequenos aumentos da produção global, relativamente ao ano anterior, quer para 

o grão-de-bico (+2,4%; +2 toneladas), quer para o feijão (+4,8%; +18 toneladas). 
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Foto Rui Lagoa: Campo de feijão-frade, com boas perspetivas de produção, na zona de observação do Douro Superior. 

 

5 Frutos Frescos (Maçã, Pera, Pêssego e Kiwi) 

5.1 Entre Douro e Minho 

Pomóideas: 

As pomóideas tiveram boas florações, bons vigamentos, razoável qualidade dos frutos, 

calibres médios/grandes. Confirma-se uma campanha igual a de um ano normal. Neste período, 

ainda faltam as colheitas das variedades mais tardias (porta da loja), prevendo-se uma 

campanha superior em relação ao ano anterior. 

Num ano de abundância coloca-se o problema do escoamento da produção, que é feito através 

dos circuitos locais. As limitações impostas pela pandemia impediram a realização das feiras 

tradicionais, onde muita gente se deslocava para aquisição de produtos agrícolas locais, 

nomeadamente as variedades regionais de pomóideas e castanha. Assim, os produtores têm 

a fruta armazenada, sem escoamento. Estima-se que haja um aumento considerável (cerca 

de +53%) da produção de pera e maçã, em comparação com o ano passado. 

 

Prunóideas: 

As variedades de prunóideas mais precoces (pessegueiros, ameixeiras) apresentaram bons 

vigamentos, com frutos de calibres médios a grandes, confirmando-se assim um aumento 

considerável (+57%) da produção, relativamente ao ano anterior. 



  

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

Projeto realizado em parceria com o Instituto Nacional de Estatística 11

Kiwi:  

 

Foto Sandra Coelho: Plantação de kiwi com cerca de 3 anos, protegida por rede na zona de observação do Vale do Lima. 

 

Os pomares de kiwi estão na fase M - frutos em crescimento. Verifica-se um aumento do 

número de frutos, mas com calibres inferiores ao ano passado, mesmo após diversas 

operações de monda ou reforço de adubações foliares. Nos pomares em plena produção, os 

produtores apontam para uma estimativa de produção ligeiramente superior (+10%) à do ano 

anterior. Existem pomares novos com variedades precoces que já fizeram as colheitas e 

encontram-se a colher os refugos e a efetuar podas. Pontualmente há produtores que 

referem o ataque da mosca da fruta (Ceratitis capitata). 

 

 

Mapa 2 - Evolução da produção global do kiwi por concelho (%), relativamente ao ano anterior – Vid. (*) Nota 

Final, Pág. 27 
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5.2 Trás-os-Montes 

Maçã e Pera: 

A conclusão da colheita das pomóideas confirmou as previsões anteriores, que apontavam, 

genericamente, para aumentos da produção global e a obtenção de frutos de boa qualidade.  

Como já referido em relatórios anteriores, os prejuízos provocados por quedas de granizo, 

sendo significativos para os produtores atingidos e originando o desvio de uma parte da 

produção para a indústria, foram bem compensados pelos aumentos verificados nos pomares 

não atingidos.  

Assim, as estimativas da produção global apontam para aumentos de 32,5%; (+43302 

toneladas) na maçã e de 20,9% (+870 toneladas) para a pera, comparativamente ao ano 

anterior. 

  

Fotos Rui Lagoa: Pomar de macieiras com boa produtividade e com fruto apresentando boa qualidade, nomeadamente nos casos onde 

existia cobertura de proteção contra a queda de granizo. Zona de observação do Beira Douro e Távora. 

 

   

Fotos Paulo Guedes: Pomar de macieiras com cobertura de proteção e árvores com boa produção de maças, em Carrazeda de Ansiães, 

zona de observação do Douro Superior. 
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Pêssego: 

Como foi salientado em anteriores relatórios, o aumento significativo da produção global do 

pêssego (+52,7%; +809 toneladas) estimado para esta campanha, deve ser relativizado, pois 

a comparação é feita com o ano transato, quando ocorreu uma acentuada quebra.  

Outro aspeto também já mencionado e que não deve ser ignorado, é o facto de começarem a 

ter impacto na produção global alguns investimentos de tecnologia de ponta, com áreas 

significativas de novos pomares de pessegueiro, efetuados no âmbito dos aproveitamentos 

hidroagrícolas do Vale da Vilariça. 

 

Kiwi: 

Estima-se para esta cultura, que tem pouca expressão em Trás-os-Montes, um aumento da 

produção global na ordem dos 7,9% (+1 tonelada), comparativamente ao ano anterior. 

 

 
Mapa 3 - Evolução da produção global da maçã por concelho (%), relativamente ao ano anterior - Vid. (*) 

Nota Final, Pág. 27 
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6 Frutos Secos (Amêndoa, Castanha, Noz e Avelã) 

6.1 Entre Douro e Minho 

Avelã e Noz: 

Em relação à noz, o ataque da mosca da casca verde da noz continua a fazer estragos, uma 

vez que os produtores não realizam tratamentos fitossanitários. Árvores de grande porte, 

proprietários idosos e falta de mão-de-obra, conduzem a pomares praticamente sem maneio. 

Estima-se que haja um pequeno aumento (+5%) da produção de noz, por comparação com o 

ano passado. 

A avelã tem pouca expressão na Região Agrária do EDM. Estima-se que haja uma diminuição 

assinalável (-15%) na sua produção, por comparação com o ano passado. 

 

Castanha: 

 

Esquerda: Foto Isabel Correia - ouriços com castanha muito pequena em local onde não choveu em agosto, na zona de observação do 

Entre Douro e Vouga. Direita: Foto Sandra Coelho - castanha com bom aspeto na zona de observação do Vale do Lima. 

 

Este ano a floração foi abundante, tendo havido alguma precipitação dispersa ao longo do 

período de formação da castanha, o que proporcionou uma produção razoável, comparando 

com o ano anterior. Foi concluída a colheita das variedades temporãs, tendo dado pouca 

produção e com frutos mais miúdos. Ainda decorre a colheita das variedades desta época. A 

castanha está sã, sem problemas fitossanitários. Embora ainda bastantes húmidas, é preciso 



  

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

Projeto realizado em parceria com o Instituto Nacional de Estatística 15 

dias de sol e calor para abrir os ouriços. Os soutos novos que entraram agora tecnicamente 

em plena produção, ainda estão com produções muito baixas. Isto explica-se pelo facto dos 

soutos serem instalados em terrenos de floresta, terem sofrido com diversas adversidades 

desde o ataque da vespa das galhas do castanheiro até ataques de javalis (que além de 

comerem a castanha estragam as árvores). Também a utilização de compassos mais largos 

tipo 8m x 8m, levam a produtividades mais baixas. Agora que a variedade normalmente 

instalada nestes pomares (Bouche de betizac) foi colhida, algumas das estimativas apontadas 

em setembro são revistas em baixa. Não obstante, estima-se que haja um aumento 

significativo (+38%) da produção de castanha, por comparação com o ano passado. 

 

6.2 Trás-os-Montes 

Amêndoa: 

Para a amêndoa estima-se um aumento da produção global colhida de 23,6% (+3195 

toneladas), relativamente ao ano anterior. 

Para além das condições meteorológicas terem sido favoráveis, será de referenciar que 

estamos perante mais uma cultura que tem motivado interesse nos produtores, quer com a 

instalação de novas áreas, quer pela reconversão de áreas já existentes. Assim, é natural que 

se assista a um progressivo aumento da produtividade média, que poderia ser ainda maior se 

houvesse um incremento da área regada. 

Foi obtido um produto com bom calibre e de boa qualidade, sendo de salientar a maior procura 

e melhor valorização de amêndoa com certificação biológica.  

 

  
Fotos Rui Lagoa: Colheita da amêndoa e produto com certificação biológica, com maior procura e melhor valorizado, na zona de 

observação do Douro Superior.  
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Castanha: 

Do mês anterior para este, verificou-se uma inversão da tendência. Assim, atualmente 

estima-se uma quebra da produção global de castanha na ordem dos 10,5% (-3460 toneladas), 

relativamente ao ano anterior. 

Em algumas zonas as condições meteorológicas propiciaram ataques de septoriose, enquanto 

noutras zonas a escassa humidade nos solos, em períodos cruciais, contribuiu para a quebra 

apontada. Em muitos soutos as castanhas apresentam calibres inferiores, estando por vezes 

bichadas ou “aveladas”. 

Alguns produtores, nomeadamente os que fizeram tratamentos e/ou que conseguiram 

efetuar regas, terão conseguido obter boas produções mas, parte significativa de 

agricultores, que têm nesta cultura uma das suas principais fontes de rendimento, viram 

goradas as suas expectativas, confrontando-se com mais um ano pouco vantajoso. 

  
Fotos Paulo Guedes: Pomar de Castanheiros com ataque de septoriose, na zona de observação do Alto Tâmega e Alvão Padrela.  

 

  

Fotos Anabela Coimbra: Castanheiro com ouriços abertos e apanha manual da castanha. Aspeto do fruto depois de caído no chão e 

soprados os ouriços, em Bragança, na zona de observação da Terra Fria. 
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Noz e Avelã: 

A colheita destes frutos de casca rija avançaram em força neste mês de outubro. Apesar de 

ocorrerem situações de frutos de nogueiras bichados em alguns pomares, principalmente nos 

casos em que não foram realizados tratamentos, genericamente poderemos referir que será 

obtido um produto de boa qualidade e com calibres superiores ao ano anterior. Assim, estima-

se um aumento na produção global de noz na ordem dos 5% (+42 toneladas), 

comparativamente ao ano transato. 

Para a avelã também se estima um aumento na produção global de quase 11% (+8 toneladas), 

comparativamente ao ano transato. 

 

  
Fotos Anabela Coimbra: Nozes no chão depois do efeito de vibração e colheita mecânica em pomar de regadio, em Vinhais, na zona 

de observação da Terra Fria. 

 

Mapa 4 - Evolução da produção global da castanha por concelho (%), relativamente ao ano anterior - Vid. (*) 

Nota Final, Pág. 27 
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7 Vinha 

7.1 Entre Douro e Minho 

Uva de Mesa: 

Estima-se que haja uma quebra (cerca de -10%) na produção de uva de mesa, por comparação 

com o ano passado. 

 

Vinha para Vinho: 

Além de uma quebra (cerca de -13%) quantitativa geral por toda a Região Agrária do EDM, 

quando comparado com o verificado no ano transato, também no parâmetro qualitativo 

haverá alterações, pois os teores alcoólicos deverão ser inferiores aos registados na 

colheita passada, pois temos vinhos com acidez fixa mais elevada, o que no seu conjunto vai 

exigir um acréscimo de trabalho por parte dos enólogos, que terão de trabalhar com massas 

vínicas inferiores em qualidade, quando comparadas com as do ano passado. As podridões do 

cacho foram um grande problema, que não foi possível controlar no campo. O apodrecimento 

alastrou muito rapidamente e houve que vindimar quanto antes. Houve produtores que 

fizeram uma vindima seletiva, deitando os cachos podres para o chão, mas não representam 

a generalidade e nos grandes produtores isso não é possível pois a vindima é mecânica.  

Relativamente à produção de vinho, a vindima decorreu sensivelmente nas mesmas datas do 

ano passado e em boas condições. Não houve problemas no funcionamento das adegas e na 

laboração do vinho. Com exceção da casta Espadeiro, cuja vindima é regra geral a última da 

Região Agrária, as restantes vindimas estão terminadas. 

Em relação ao Alvarinho os dados finais da vindima, nomeadamente os recolhidos junto da 

Adega Cooperativa de Monção (que representam mais de 50% da uva laborada neste 

agrupamento de concelhos), confirmam as nossas estimativas anteriores, que apontavam para 

uma produção idêntica ou ligeiramente superior a 2020. Contudo, a qualidade da uva 

produzida não foi a ideal, verificando-se descida das graduações médias (mais acentuada nos 

tintos) e aumento da acidez. 
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7.2 Trás-os-Montes 

Vinha:  

As vindimas terminaram no início de outubro para a totalidade da região, tendo sido 

prolongado o seu período de realização em algumas zonas, numa tentativa de conseguir 

aumentar os níveis de açúcar e, portanto, o teor alcoólico, que ficou abaixo do esperado em 

determinadas situações, resultado das condições meteorológicas da presente campanha.  

Estimam-se aumentos, tanto da produção global da vinha para uva de mesa (+10,9%; +34 

toneladas), como da vinha para vinho (+26,7%; +330013 hectolitros de mosto), pois 

felizmente, as ocorrências de quedas de granizo, que provocaram estragos significativos nas 

vinhas atingidas, foram situações localizadas. 

 

 

Mapa 5 - Evolução da produção global vinho (mosto) por concelho (%), relativamente ao ano anterior - Vid. 

(*) Nota Final, Pág. 27 
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8 Olival (para conserva e azeite) 

No ano agrícola de 2019/20 a produção de azeitona para azeite na Região Agrária do Entre 

Douro e Minho teve quebras muito acentuadas, atingindo mais de 90% em algumas zonas de 

observação, ao contrário de Trás-os-Montes em que as produções da referida campanha 

acompanharam as médias do quinquénio. Por esse motivo, a base de comparação da presente 

campanha em muitas zonas de observação do EDM é muito reduzida, levando a aumentos 

relativos muito substanciais nesta Região Agrária. 

8.1 Entre Douro e Minho  

Em relação aos olivais, a azeitona já colhida apresenta uma boa qualidade e a maioria dos 

olivais apresenta uma boa carga de fruto, encontrando-se em fase de maturação. Prevê-se 

um aumento muito significativo (cerca de 3,1 vezes mais) da produtividade da azeitona para 

azeite, em comparação com o ano anterior. Existem lagares, na zona litoral do EDM, que 

iniciaram a laboração no dia 18 de outubro, mais cedo em comparação com o ano anterior. 

Esta antecipação é devido à precoce maturação da variedade dominante que é a Galega. 

Outros lagares da região interior do EDM preveem começar a laborar a partir do dia 10 de 

novembro. 

 
Fotos Isabel Correia: Esquerda - pequena área de olival tradicional em Arouca; Direita - olival em Alvarenga, Arouca, em solo florestal 

e a grande altitude (550 a 600m), na zona de observação do Entre Douro e Vouga. 

8.2 Trás-os-Montes  

Duma forma geral, a floração decorreu em melhores condições que as fases posteriores, 

originando um menor vingamento que o esperado em algumas zonas de produção.  

Foi sendo possível observar uma heterogeneidade nas áreas de implantação do olival. Assim, 

encontram-se olivais em que as árvores apresentam abundância de fruto, enquanto noutras 

situações as “cargas” de azeitona são menos significativas No entanto, o fruto vingado 

apresenta um bom desenvolvimento.  
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A previsão é de um aumento da produtividade, em termos dos dois destinos possíveis da 

azeitona, podendo esse aumento ser de 24,3% (+404 kg/ha) no caso da azeitona de mesa e 

de 9,2% (+130 kg/ha) no caso da azeitona para azeite, comparativamente ao ano anterior. 

Refere-se por último uma certa preocupação dos produtores relativamente à disponibilidade 

e custo da mão-de-obra para a apanha, nomeadamente no que diz respeito à azeitona de mesa, 

cujo período de oportunidade da colheita é mais restrito. 

   

Fotos Rui Lagoa: Processo de separação da azeitona que irá para conserva (maior calibre e melhor aspeto), da que seguirá para azeite, 

na zona de observação do Douro Superior.  

 
Mapa 6 - Evolução da produtividade da azeitona para azeite por concelho (%), relativamente ao ano anterior 
- Vid. (*) Nota Final, Pág. 27 
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9 Prados, pastagens e culturas forrageiras 

9.1 Entre Douro e Minho 

As pastagens (regadio e sequeiro) estão verdes, com bons crescimentos graças à humidade 

no solo e às temperaturas amenas. O mesmo acontece nos baldios com as espécies 

espontâneas. Os prados de luzerna têm bom crescimento, devido aos dias soalheiros e 

permitiram cortes ainda durante este mês.  

A silagem tem mais grão comparativamente ao ano passado. As colheitas feitas até agora 

correram dentro da normalidade, mas há muito milho por colher e espera-se que a 

precipitação prevista pelo IPMA, para os próximos dias, não cause estragos. 

Mantém-se idêntico o contributo das rações industriais na alimentação das diferentes 

espécies pecuárias. Prevê-se um muito ligeiro (+2%) aumento da produtividade do milho 

forragem e uma também ligeira diminuição (-4%), da produtividade do sorgo forrageiro. 

 
Foto Aurora Venade: Forragem anual semeada mais cedo na zona de observação do Vale do Minho. 

9.2 Trás-os-Montes 

A produção das culturas forrageiras e dos lameiros que permitem a obtenção de cortes para 

feno, durante o ano agrícola que agora finda, permitiram a constituição de reservas em 

termos de alimentos grosseiros armazenados e já tiveram início as sementeiras das 

forrageiras para o novo ano agrícola. 

Os prados e pastagens beneficiaram das temperaturas amenas e da precipitação, que a 

espaços foi ocorrendo, apresentando disponibilidade de pastoreio para as diferentes 

espécies pecuárias. 
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Fotos Rui Lagoa: Colheita do milho forrageiro e depósito em silo para constituição de reservas de silagem, na zona de observação do 

Beira Douro e Távora.  

  
Fotos Anabela Coimbra: Bovinos e ovinos em pastoreio, na zona de observação da Terra Fria. 

 

10 Fitossanidade 

10.1 Entre Douro e Minho 

A podridão nas uvas (Botrytis cinerea), generalizada por toda a região, irá afetar a qualidade 

do produto final, e o ataque generalizado da vespa das galhas do castanheiro (Dryocosmu 

kuriphilus), que contínua a afetar a produção de castanha, são os problemas fitossanitários 

a causar prejuízos para além do normal. 

A estação de avisos do EDM emitiu a circular nº 18, no dia 11 de outubro de 2021, onde aborda 

as principais doenças da actinídea (kiwi), dos citrinos, do castanheiro, das pomóideas, da 

oliveira, hortícolas e ornamentais. Na página 8 é apresentada, como manutenção do solo, a 

técnica do enrelvamento, seus benefícios e modalidades. 

Na página 11 é apresentado o quadro 1 com os inseticidas homologados em 2021 para combate 

à mosca da azeitona.  
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10.2 Trás-os-Montes 

Este ano, para além de outros problemas fitossanitários, os agricultores com pomares de 

castanheiros tiveram que se confrontar com ataques de septoriose (Mycosphaerella 

maculiformis), em algumas zonas de produção, devido às condições meteorológicas durante 

grande parte do ciclo da cultura (humidade e temperaturas amenas). Face à crescente 

importância socioeconómica da cultura, o investimento público nos Sistemas de Avisos 

Agrícolas da Região Norte deverá ser uma prioridade pelo óbvio retorno financeiro que 

proporciona, o que tem sido já reivindicado por muitos agentes do setor. 

  
Fotos Rui Lagoa: Pomares de castanheiros com sinais evidentes de ataque de septoriose, na zona de observação do Beira Douro e 

Távora.  

As condições foram favoráveis para ataques da mosca da azeitona (Bactrocera oleae), e os 

olivais que não receberam os tratamentos adequados na devida altura, viram uma parte da 

sua produção afetada. 

 
Fotos Paulo Guedes: Exemplo de armadilha adesiva amarela para a mosca da azeitona (Bactrocera oleae) e azeitona picada, no 

concelho de Valpaços, zona de observação do Alto Tâmega e Alvão Padrela. 
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11 Preparativos para o novo ano agrícola 

11.1 Entre Douro e Minho 

Em relação à preparação do novo ano agrícola, com o fim da colheita das culturas de 

primavera/verão, nas áreas com disponibilidade de rega deu-se início à instalação de algumas 

forrageiras (azevém, triticale), que já se encontram a germinar. Em zonas de sequeiro a 

preparação dos terrenos teve início a partir da 2ª quinzena do mês, ou seja, após as primeiras 

chuvas. No entanto, temos que destacar a existência de muitos campos que, após colheita do 

milho, se encontram por semear, o que indica que provavelmente vão ter um tempo de repouso 

até novas sementeiras de milho, uma vez que os produtores preferem não semear ferrãs e 

ter a terra disponível para as sementeiras de milho mais cedo e com ciclos mais longos. 

 
Esquerda - Foto Aurora Venade: Várzea após colheita dos milhos e sementeira de forragens de inverno, na zona de observação do 

Vale do Minho. Direita - Foto Sandra Coelho: Terrenos após colheitas do milho grão e forrageiro, na zona de observação do Vale do 

Lima. 

11.2 Trás-os-Montes 

Os trabalhos de preparação para o novo ano agrícola têm decorrido com normalidade, tendo 

já sido efetuadas as sementeiras de cereais para grão e de culturas forrageiras, em algumas 

das zonas de produção. 

  

Fotos Anabela Coimbra: Distribuição de fertilizante antes da sementeira e gradagem após a sua realização, na zona de observação 

da Terra Fria. 
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Fotos Anabela Coimbra: Emergência dos cereais de outono/inverno, na zona de observação da Terra Fria. 

 

12 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. 

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. 
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(*) Nota Final: 

Durante os mais de trinta anos da responsabilidade das Direções Regionais de Agricultura e Pescas no 

acompanhamento do Estado das Culturas e Previsão de Colheitas (ECPC), que os dados da evolução das culturas têm 

sido recolhidos pelas designadas zonas de observação. Estas zonas são relativamente homogéneas do ponto de vista 

edafoclimático e eram coincidentes administrativamente com as então Zonas Agrárias. No entanto, ao longo das 

várias reestruturações ocorridas nos serviços desconcentrados do Ministério da Agricultura, estas zonas de 

observação deixaram de ter aderência administrativa. Assim, embora se possa encontrar alguma homogeneidade no 

comportamento das culturas nos concelhos de cada zona de observação, a realidade é que, do ponto de vista 

administrativo, o modelo de recolha tem vindo a ficar desajustado relativamente ao funcionamento dos serviços. 

Por este motivo e aproveitando a realização do RA 2019, a equipa de recolha entendeu ser a oportunidade para toda 

a recolha de dados na Região Norte ser feita a nível de concelho (₁), facilitando a forma como a informação será 

agregada geograficamente, nomeadamente por zona de observação, NUT III e Região Agrária. 

Face ao exposto, os mapas de evolução das culturas que se apresentam a partir do mês de dezembro de 2020 são 

elaborados por concelho, 

Convém, contudo, ressalvar que o ECPC é uma metodologia empírica, baseada em estimativas, pelo que existe um 

erro não negligenciável associado à recolha e que é obviamente maior quanto maior for a escala de recolha. Nessa 

medida, apelamos a quem detete incoerência na informação publicada a nível de concelho, que entre em contacto 

connosco no sentido de irmos aferindo a qualidade no método de recolha. A equipa ficará inteiramente grata com a 

colaboração de todos os nossos leitores. 

(₁) - Na Região Agrária de Trás-os-Montes a recolha era já realizada por concelho. 
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13 Tabelas com previsões das produtividades e das 

áreas semeadas e estimativas da produção  

 

Tabela de evolução da produção global do Milho de Sequeiro grão e do Milho de Regadio grão, na 

Região Agrária de Entre Douro e Minho, comparativamente ao ano anterior 

       
  

ZONAS DE OBSERVAÇÃO 

Milho de Sequeiro Milho Regadio 

Produção Produção 

(%) (toneladas) (%) (toneladas) 

Ave 101 519 93 14035 
Basto 96 121 95 6031 
Cávado 100 1555 100 21923 
Entre Douro e Vouga 105 644 102 7395 
Grande Porto 105 763 105 8847 
Ribadouro 104 90 106 7789 
Vale Lima 104 1137 102 6287 
Vale Minho 100 196 108 3138 
Vale Sousa 103 139 107 14963 
Região Agrária de EDM 100,2 5 164,6 101,0 90 406,5 

 
 
 

Tabela de evolução da produção global do Milho de Sequeiro grão e da produtividade do Milho 

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

       
  

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Milho de Sequeiro Milho Regadio 

Produção Produção 

(%) (toneladas) (%) (toneladas) 

A.Tâmega/A.Padrela 105 361 110 3453 

Barroso 105 998 105 2041 

Beira Douro Távora 110 44 110 388 

Corgo e Marão 110 55 110 720 

Douro Superior 107 70 103 84 

Planalto Mirandês  100 336 100 50 

Terra Fria 104 507 119 163 

Terra Quente  100 80 111 33 

Região Agrária de TM 104,1 2 450 108,4 6 932 

Variação ano anterior +4,1 +97 +8,4 +535 
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Tabela de evolução da produção global do Feijão na Região Agrária de Entre Douro e Minho, 

comparativamente ao ano anterior 

 

 CULTURAS 
ZONAS DE Feijão 

OBSERVAÇÃO Produção global 

 (%) (toneladas) 

Ave 100 44 

Basto 101 16 

Cávado 100 60 

Entre Douro e Vouga 100 35 

Grande Porto 100 19 

Ribadouro 91 23 

Vale Lima 104 36 

Vale Minho 94 9 

Vale Sousa 84 33 

Região Agrária de EDM 97,3 273,9 

  

 

Tabela de evolução da produção global do Feijão e do Grão-de-Bico, na Região Agrária de 

Trás-os-Montes, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Feijão Grão-de-Bico 

(%) (toneladas) (%) (toneladas) 

A.Tâmega/A.Padrela 103 45 103 2,3 

Barroso 110 1   

Beira Douro Távora 110 15 110 1,6 

Corgo e Marão 110 24 110 0,1 

Douro Superior 107 106 109 17,7 

Planalto Mirandês  100 108 100 66,1 

Terra Fria 105 10 105 5,4 

Terra Quente  107 86 107 3,8 

Região Agrária de TM 104,8 395 102,4 97,0 

Variação ano anterior +4,8 +18 +2,4 +2,2 
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Tabela de evolução da produção global da Maçã, Pera, Pêssego e do Kiwi, na Região Agrária 
de Entre Douro e Minho, relativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Maçã Pera Pêssego  Kiwi 

Produção Global Produção Global Produção Global Produção Global 

(%) (toneladas) (%) (toneladas) (%) (toneladas) (%) (toneladas) 

Ave 120 303 141 69 135 21 105 5461 

Basto 112 26 240 5 120 2 104 1131 

Cávado 200 1404 200 214 200 67 110 6695 

Entre Douro e 
Vouga 

200 170 200 73 200 22 105 2296 

Grande Porto 200 373 200 92 420 30 121 7006 

Ribadouro 120 478 119 153 137 29 104 3072 

Vale Lima 117 524 116 91 117 69 120 1076 

Vale Minho 170 112 190 30 130 14 128 1723 

Vale Sousa 117 223 117 44 130 12 107 12236 

Região Agrária EDM 153,3 3 612,2 153,9 770,5 157,4 265,8 110,2 40 696,4 

 

 

Tabela de evolução da produção global da Maçã, Pera, Pêssego e do Kiwi, na Região Agrária 
de Trás-os-Montes, relativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Maçã Pera Pêssego Kiwi 

Produção Global Produção Global Produção Global Produção Global 

(%) (t)  (%) (t) (%) (t) (%) (t) 

A.Tâmega/A.Padrela 129 2626 133 327 115 246 139 4 

Barroso 118 54 113 22     

Beira Douro Távora 138 145591 123 3575 187 163 110 1 

Corgo e Marão 135 3622 124 167 174 55 110 1 

Douro Superior 107 20110 111 456 114 1090   

Planalto Mirandês  100 1883 100 144 100 26   

Terra Fria 117 1511 118 151 97 13 100 2 

Terra Quente  113 1100 110 193 363 750 100 9 

Região Agrária de 

TM 
132,5 176 498 120,9 5 036 152,7 2 344 107,9 16 

Variação ano anterior +32.5 +43 302 +20,9 +870 +52,7 +809 +7,9 +1 
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Tabela de evolução da produção global da Castanha e da Avelã, na Região Agrária de Entre 

Douro e Minho, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 

OBSERVAÇÃO 

Castanha Avelã 
Produção global Produção global 

(%) (toneladas) (%) (toneladas) 

Ave 100 16 99 3 

Basto 106 6 90 0,1 

Cávado 298 164 100 0,3 

Entre Douro e Vouga 333 72 100 0,6 

Grande Porto 100 16   

Ribadouro 103 180 60 0,9 

Vale Lima 119 222 100 0,4 

Vale Minho 110 53 110 0,04 

Vale Sousa 107 16 60 0,5 

Região Agrária EDM 138,4 745,4 85,2 5,7 

 

 

 

Tabela de evolução da produção global da Amêndoa, Castanha, Noz e Avelã, na Região 
Agrária de Trás-os-Montes, relativamente ao ano anterior 

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Amêndoa Castanha Noz Avelã 

Produção Global Produção Global Produção Global Produção Global 

(%) (t)   (%) (t) (%) (t) (%) (t) 

A.Tâmega/A.Padrela 158 1715 63 4648 105 162 109 20 

Barroso   110 392 105 3   

Beira Douro Távora 129 113 111 4591 118 38 111 23 

Corgo e Marão 120 170 110 544 120 23 110 1 

Douro Superior 126 9562 102 701 100 74 108 4 

Planalto Mirandês  100 2263 100 2696 100 82 100 6 

Terra Fria 159 109 95 13693 113 414 115 20 

Terra Quente  121 2826 81 2160 86 141 114 8 

Região Agrária de 

TM 
123,6 16 758 89.5 29 425 104,6 937 110,6 82 

Variação ano anterior +23,6 3 195 -10,5 -3 460 +4,6 +42 +10,6 +8 
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Tabela de evolução da produção global da Uva de mesa e da Vinha para vinho (Mosto), na 

Região Agrária de Entre Douro e Minho, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE OBSERVAÇÃO 

Uva de mesa Vinha para vinho  

Produção Produção de Mosto 

(%) (toneladas) (%) (hectolitros) 

Ave 91 3 98 86547 
 

Basto 85 2 81 66447 

Cávado 100 6 90 59886 

Entre Douro e Vouga   90 4814 

Grande Porto   100 30881 

Ribadouro 89 61 81 83068 

Vale Lima 87 1 78 67664 

Vale Minho 100 0,1 105 106484 

Vale Sousa 80 1 80 228316 

Região Agrária de EDM 89,5 74,7 86,5 734 106,7 

 

 

Tabela de evolução da produção global da Uva de mesa e da Vinha para vinho (Mosto), na 

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

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Uva de mesa Vinha para vinho 

Produção Produção de Mosto 

(%) (toneladas) (%) (hectolitros) 

A.Tâmega/A.Padrela 95 44 94 56446 

Barroso   90 41 

Beira Douro Távora 121 69 130 345444 

Corgo e Marão 130 52 132 658058 

Douro Superior 125 55 127 430812 

Planalto Mirandês  100 54 100 54047 

Terra Fria 100 46 115 13532 

Terra Quente  104 26 111 9439 

Região Agrária de 
TM 

110,9 345 126,7 1 567 818 

Variação ano anterior +10,9 +34 +26,7 +330 013 
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Tabela de evolução da produtividade da Azeitona para azeite, na Região Agrária de Entre 

Douro e Minho, comparativamente ao ano anterior 

ZONAS DE OBSERVAÇÃO       

Azeitona para Azeite 

Produtividade 

(%) (Kg/ha) 

Ave 97 588 

Basto 122 558 

Cávado 1591 1839 

Entre Douro e Vouga 1704 1476 

Grande Porto 236 236 

Ribadouro 271 2017 

Vale Lima 860 528 

Vale Minho 1033 478 

Vale Sousa 426 906 

Região Agrária de EDM 310,6 1 192,7 

 
 
 

Tabela de evolução da produtividade da Azeitona de conserva e para azeite, na Região 

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

ZONAS DE 
OBSERVAÇÃO 

Azeitona de Conserva Azeitona para azeite 

Produtividade Produtividade 

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

A.Tâmega/A.Padrela 103 643 100 1665 

Barroso   105 879 

Beira Douro Távora 120 84 128 2535 

Corgo e Marão 130 528 126 3389 

Douro Superior 130 2459 120 1521 

Planalto Mirandês  100 1167 100 1274 

Terra Fria 96 131 95 1193 

Terra Quente  105 870 105 1407 

Região Agrária de 

TM 
124,3 2 063 109,2 1 555 

Variação ano anterior +24,3 +404 +9,2 +130 

 

 


