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1. Estado do tempo e sua influência na agricultura em geral 
 
Na região o mês de fevereiro decorreu muito seco com valores de precipitação acumulada no mês a rondar 

os 20 mm nas zonas mais a norte e apenas 2 a 3 mm nas zonas mais a sul. O que relativamente à 

precipitação normal no mês de fevereiro corresponde a menos de 15% da nas zonas onde ocorreu maior 

precipitação e apenas 2 a 3% nas zonas com menor precipitação. 

No que respeita às temperaturas, verificou-se que enquanto durante o dia as temperaturas estiveram 

bastante amenas para a época atingindo-se em alguns dias temperaturas máximas próximas dos 20ºC, os 

arrefecimentos noturnos foram acentuados resultando noites muito frias sobretudo na primeira e ultima 

semanas do mês com vários locais a registarem temperaturas mínimas inferiores a 0ºC. 

As noites frias contribuíram para a melhoria da contabilização do nº de horas de frio (<7,2ºC) acumuladas 

desde 1 de outubro 2022 que no final do mês totalizavam já valores na ordem das 600 a 700 horas no Alto 

Oeste e Médio Tejo. 

O céu apresentou-se predominantemente pouco nublado ou limpo, contribuindo assim para um incremento 

do nº de horas de insolação. 

No que respeita ao vento, este soprou no geral fraco a moderado sem eventos de relevo.  

A humidade relativa média oscilou entre os valores de 47% e os 88%, apresentando-se os valores na maior 

parte do mês um pouco abaixo do normal, com um incremento significativo nos últimos 8 dias, 

encontrando-se estes últimos valores de humidade relativa média já dentro do esperado para o mês. 

Em vários dias, principalmente no início e no final do mês, verificou-se a ocorrência de geadas, mas não 

temos informação de prejuízos assinaláveis nas culturas instaladas. 

Devido às condições de estado do tempo registadas foram diminuindo ao longo do mês as disponibilidades 

de água nos solos utilizável pelas plantas, sendo que no final de fevereiro a maior parte da área geográfica 

da DRAPLVT apresentava valores entre 40 a 80% da capacidade de campo. 

Pode-se assim considerar que a recarga de aquíferos, bem como a recuperação do nível de armazenamento 

das águas superficiais, que aumentou significativamente no mês de janeiro, terá estagnado ou mesmo 



 
diminuído ligeiramente durante o mês de fevereiro, no entanto não se verificam situações de escassez nas 

disponibilidades de água para rega e/ou abeberamento de animais. 

Em geral os trabalhos no campo decorreram conforme planeado, tendo-se terminado as podas nas vinhas e 

nas fruteiras e realizado os primeiros cortes de culturas forrageiras para silagem e feno-silagem. 

As plantações e sementeiras de ar livre habituais da época, sobretudo hortícolas, foram avançando de forma 

significativa embora haja informação de que devido ao aumento dos custos de produção, que se faz sentir, 

está a verificar-se alguma retração nas áreas instaladas de algumas culturas relativamente a anos anteriores 

como é o caso da cebola na zona do Oeste em que se estima uma redução na ordem dos 50%. 

De registar também que algumas prunoídeas em particular variedades mais precoces de ameixeiras e 

algumas amendoeiras estavam no final do mês ainda em inicio de abrolhamento verificando-se um atraso 

no desenvolvimento de cerca de 10 dias relativamente ao ano anterior. 

 

2. Fitossanidade: pragas e doenças; intensidade e frequência dos ataques; oportunidade e 
eficácia dos tratamentos efetuados; prejuízos causados para além do normal. 
 
Durante o período não se registaram referências a pragas ou doenças com impacto relevante no normal 

desenvolvimento vegetativo das culturas. 

 
3. Prados, pastagens e culturas forrageiras: estado vegetativo das pastagens de sequeiro, 
prados de regadio e forragens anuais; condições de alimentação das diferentes espécies 
pecuárias, importância do contributo de forragens verdes, fenos, silagens e rações industriais 
relativamente a igual período do ano anterior. 
 

A falta de precipitação, juntamente com as baixas temperaturas e a ocorrência de geadas, originou reduzido 

desenvolvimento vegetativo dos prados, pastagens e culturas forrageiras durante o mês de fevereiro, sendo 

que em algumas zonas de sequeiro com solos mais arenosos, eram já visíveis no final do mês algumas 

manchas de vegetação seca. No entanto, as disponibilidades de alimento foram suficientes para que os 

efetivos criados em modo extensivo continuassem ao longo de todo o mês em pastoreio pleno. 

No geral considera-se que os prados e pastagens apresentavam no final do mês desenvolvimentos normais 

para a época.    

As forragens anuais mantêm um bom desenvolvimento vegetativo, em particular os azevéns, em que em 

algumas áreas já se efetuaram os 1ºs cortes. 

Pelo referido considera-se que o contributo de forragens verdes na alimentação animal se mantem nesta 

altura bastante superior ao registado em igual período do ano anterior e consequentemente mantem-se 

também um muito menor contributo de alimentos conservados. 

 



 
 

 

 
4. a) Sementeiras de cereais praganosos: como decorreram, como germinaram; aspeto 
vegetativo das searas, variação de áreas semeadas relativamente ao ano anterior, motivos da 
variação caso se tenha verificado. 
 
Tal como referimos no relatório de janeiro, a precipitação ocorrida em dezembro e janeiro limitou muito as 

sementeiras nesse período. Durante o mês de fevereiro, principalmente durante a 1º quinzena efetuaram-se 

ainda algumas sementeiras de trigo e cevada, mas calcula-se que no final do mês estivessem terminadas. 

Apesar das dificuldades com as sementeiras devido ao estado de encharcamento estima-se que nas zonas 

do Oeste as áreas semeadas com estas culturas sejam semelhantes ao ano anterior, mas nas restantes 

zonas estima-se uma redução na ordem dos 40% a 50%. 

No geral as germinações foram irregulares e as searas apresentam fraco desenvolvimento.  

 

5. c) Pomares de citrinos: estado vegetativo e produção quanto aos aspetos de qualidade e 
quantidade  
 
Os pomares de citrinos apresentam boa coloração, desenvolvimento vegetativo normal com emissão de 

novos lançamentos e presença regular de frutos, sendo que ainda é cedo para sabermos do impacto das 

geadas que se registaram durante este mês na qualidade/quantidade da fruta.  

 
 
 

8. b) Produção de azeite: funcionamento dos lagares; qualidade do azeite e funda 
 

Devido à muito baixa produção de azeitona que se verificou nesta campanha a laboração de azeite concluiu-

se ainda durante o mês de dezembro de 2022.  Assim, a produção de azeite foi também muito reduzida 

estimando-se uma quebra relativamente ao ano anterior na ordem dos 50 a 60%.  

Relativamente à qualidade, verificou-se nesta campanha também uma quebra uma vez que existe uma 

maior percentagem de azeites com uma acidez mais elevada e cujas caraterísticas organoléticas se 

apresentam mais fracas (com menos intensos e frutados). 

Quanto às fundas mantiveram-se normais, existindo casos pontuais de variedades e zonas onde as fundas 

foram ligeiramente inferiores. 
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