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1. Estado do tempo e sua influência na agricultura em geral 
 
O mês de outubro iniciou-se com tempo seco e quente, mas a partir do dia 10 registaram-se em toda a 

região vários períodos de chuva ou aguaceiros e as temperaturas desceram um pouco. 

A precipitação que ocorreu principalmente nos dias 10, 19, 22, 25 e 29 registou valores acumulados no mês 

na ordem dos 65 a 100 mm, consoante as zonas, valores estes que na generalidade estão muito próximos 

dos valores da precipitação normal no mês de outubro. 

As temperaturas na primeira quinzena do mês estiveram bastante acima do normal para a época com as 

máximas a atingirem em vários dias 30ºC e as mínimas 13 a 15ºC. Na segunda quinzena do mês verificou-

se uma diminuição das temperaturas máximas para valores mais próximos do normal para a época (20 a 

24ºC) mas as mínimas mantiveram-se quase sempre com valores superiores ao normal no mês de outubro. 

A precipitação melhorou os valores de retenção de água nos solos, que continuaram a acomodar o volume 

de água precipitado, mas teve pouco impacto ao nível das reservas hídricas na região. 

Segundo o IPMA no final do mês embora as zonas mais litorais e a norte do Tejo apresentassem valores 

entre 40 a 60% existiam ainda manchas nas zonas da Lezíria do Tejo e do Baixo Sorraia em que os níveis 

de retenção de água nos solos eram inferiores a 10% das necessidades das plantas. 

No geral as reservas de água superficiais na região mantêm-se ainda preocupantemente baixas, com 

valores entre os 20 e os 40% sua capacidade, ainda que nesta altura devido ao menor consumo mais ou 

menos estabilizadas. A recarga de aquíferos também deverá ter sido praticamente nula. 

Na 1ª quinzena do mês o céu esteve em geral pouco nublado ou limpo com alguns períodos de maior 

nebulosidade e alguns nevoeiros matinais nas regiões mais próximas da orla costeira, registando-se também 

nos primeiros dias do mês poeiras em suspensão. Na 2ª quinzena o céu apresentou-se maioritariamente 

muito nublado. 

O vento soprou em geral fraco ou moderado e não foram registados na Região durante o mês de outubro 

quaisquer eventos climatológicos fora do normal, com impacto ou interferência no normal desenvolvimento 

das culturas. 



 
Os trabalhos agrícolas, nomeadamente as vindimas, outras colheitas e os trabalhos de mobilização de solos, 

foram efetuados dentro da normalidade, considerando as interrupções necessárias nos dias de precipitação 

mais intensa. 

No final do mês as podas estavam já iniciar-se embora devido às temperaturas muito amenas que se tem 

verificado os pomares e vinhas apresentassem ainda uma fraca tendência para inicio da senescência foliar, 

mas devido à carência de mão de obra especializada os produtores optam por prolongar mais no tempo 

estas tarefas. 

 
2. Fitossanidade: pragas e doenças; intensidade e frequência dos ataques; oportunidade e 
eficácia dos tratamentos efetuados; prejuízos causados para além do normal. 
 
Com exceção de alguns casos de podridões na vinha, com algum decréscimo na quantidade e qualidade da 

uva colhida e também algumas referências a ataques mais intensos de Psila em campos de cenouras não há 

informação de ataques de pragas ou doenças que tenham causado prejuízos para além do normal.  

 

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. 
 

As pastagens de sequeiro, com as primeiras chuvas de setembro e a manutenção de precipitação em 

outubro começam a manifestar sinais de uma boa regeneração e algum desenvolvimento, não 

apresentando, no entanto, ainda disponibilidade de alimento suficiente. Assim durante todo o mês de 

outubro todos os efetivos (mesmo os explorados em regimes extensivos) continuaram a ser suplementados 

com palhas e fenos em quantidades que se consideram semelhantes a igual período do ano anterior mas 

bastante superiores ao habitual nesta época. 

Ao longo do mês continuaram a efetuar-se cortes de milho para silagem com produtividades que se 

consideram muito semelhantes à campanha anterior. 

Logo após as chuvas de setembro iniciaram-se as sementeiras de forragens de outono invernais, 

principalmente azevém, que na generalidade germinaram e desenvolveram-se muito bem ao longo do mês 

de outubro. 

 
 
4.g) Preparativos para o próximo ano agrícola. Condições em que decorreram as lavouras e 
sementeiras. 
  



 
Aproveitando a boa sazão dos solos após as chuvas de setembro, as mobilizações iniciaram-se logo no inicio 

de outubro, no entanto no final do mês as novas culturas instaladas limitavam-se a algumas áreas de 

culturas forrageiras outono-invernais, fundamentalmente azevém e hortícolas próprias da época, 

principalmente brássicas, sendo que as sementeiras de cereais de pragana ainda não se tinham iniciado. 

 
5.h) - Culturas arbóreas e arbustivas, nomeadamente vinhas de uva de mesa, pomares de 
pomóideas, prunóideas e olivais de azeitona para azeite: estado vegetativo; produção quanto 
aos aspectos de qualidade e quantidade. 
 
Uva de Mesa – Na uva de mesa a colheita prolongou-se para as variedades mais tardias até ao final do 

mês. Com o aumento da precipitação aumentaram também as quebras por podridões que conjuntamente 

com as quebras por escaldão durante o mês de julho originaram quebras na produção global que se 

estimam na ordem dos 40 a 50% relativamente ao ano anterior. 

Pomoideas – Como já foi referido no relatório anterior a colheita da pera concluiu-se durante a primeira 

quinzena de setembro registando-se quebras na produção global entre os 30 a 40% relativamente à 

campanha anterior, mas em termos qualitativos registaram-se calibres superiores e também melhores 

teores de açucares. 

Na maçã as variedades mais tardias do grupo Granny foram colhidas na primeira quinzena de outubro e nas 

do grupo Fuji a colheita estendeu-se até à última semana do mês, tendo-se verificado que a quebra de 

produção de 20 a 30%, esperada para estas variedades, não se confirmou, tendo ficado aquém dos 20% de 

quebra. 

Deste modo, e de uma forma global os decréscimos na produção de maçã relativamente ao ano passado, 

não deverão ultrapassar os 20%. 

Quanto à qualidade, para as maçãs, esta é de um modo geral boa, com graus Brix elevados, mas com um 

calibre mais baixo relativamente ao ano passado. 

Prunoideas – Conforme o referido nos relatórios anteriores registaram-se grandes quebras na 

produtividade relativamente ao ano anterior com alguns pomares a atingirem os 90%. 

Olivais – A colheita dos olivais tradicionais ficou praticamente concluída durante o mês de outubro. Nestes 

olivais a quebra de produção relativamente ao ano anterior é muito elevada, havendo muitas áreas que não 

foram colhidas por a azeitona existente não justificar os custos de colheita. 

Nos olivais mais intensivos a colheita ainda está a decorrer e as quebras de produção relativamente à 

campanha anterior são menos acentuadas, mas há também uma quebra significativa, estimando-se que na 

região nesta campanha a produção global de azeitona seja cerca de 50 a 60% inferior à campanha anterior. 

Quanto ao azeite produzido a informação recolhida junto dos lagares indica uma quebra também muito 

acentuada na sua qualidade sendo que sobretudo nos azeites obtidos a partir das variedades galega e 



 
cobrançosa há uma grande prevalência de valores de acidez muito elevados (acima de 1,5º). Os azeites 

obtidos a partir das variedades arbequina e arbosana são na generalidade de melhor qualidade. 

  

6.e) Culturas arvenses de sequeiro e regadio nomeadamente Milho, Arroz, Grão-de-bico, Feijão, 
Tomate (para indústria) e Girassol: estado vegetativo; disponibilidade de água para rega; 
andamento das colheitas; produção quanto aos aspectos de quantidade, rendimento e 
qualidade dos produtos. 
 

Milho – A colheita do milho prosseguiu ao longo de todo o mês de outubro, estimando-se que no final do 

mês estivesse colhida cerca de 90% da área semeada. Em termos de produtividade embora na zona do 

Oeste haja indicação de algum acréscimo relativamente à campanha anterior nas outras zonas a informação 

recolhida indica quebras na ordem dos 10 a 15%. 

Arroz – A colheita, iniciou-se nos últimos dias de setembro, prosseguiu com relativa normalidade ao longo 

de todo o mês de outubro, estimando-se que no final do mês estivesse colhida cerca de 80% da área 

semeada. 

Embora existam alguns produtores que referem terem tido produtividades superiores ao ano anterior na 

grande maioria dos casos há uma quebra de produtividade que se estima na ordem dos 10%  a 15% 

relativamente à campanha anterior nas zonas do Ribatejo, mas bastante mais acentuadas (na ordem dos 30 

a 50%) na zona da Península de Setúbal  

Grão de Bico - A colheita concluiu-se no inicio de setembro. As pequenas áreas destinadas sobretudo ao 

autoconsumo que habitualmente eram dedicadas a esta cultura, sobretudo na zona do Oeste sofreram este 

ano forte diminuição (na ordem dos 50%), mas na zona da Lezíria do Tejo e Baixo Sorraia, em sistemas de 

produção mais profissionais, verificou-se um ligeiro aumento nas áreas semeadas. 

Em termos de produtividade foram, no entanto, registadas quebras relativamente ao ano anterior em todos 

os sistemas estimando-se uma quebra global na produção total na ordem dos 30%. 

Feijão – Também no feijão para seco a colheita ficou concluída em setembro com quebras na produção 

global colhida superiores a 50% relativamente ao ano anterior, devido sobretudo a grande diminuição nas 

áreas semeadas, mas também alguma redução na produtividade. 

Tomate – No tomate industria a colheita concluiu-se na 1ª semana de outubro. Confirma-se uma quebra 

generalizada das produtividades relativamente à campanha anterior na ordem dos 40 a 50% na Zona da 

Península de Setúbal e um pouco menos (15 a 20%) nas restantes zonas. Quebras estas originadas pelas 

temperaturas excessivas ocorridas em julho e agosto, que afetaram a floração e causaram muito escaldão 

nos frutos em crescimento e também pela precipitação no final da campanha que originou podridões e 

atrasos nas maturações e colheita. 

 



 
 
 
 (7a) - Produção de vinho: funcionamento das adegas, quantidade e qualidade do vinho 
produzido, perspetivas de comercialização. 
 
As vindimas concluíram-se nos primeiros dias de outubro, tendo as mesmas decorrido com relativa 

normalidade, assim como a receção e laboração das uvas nas adegas. 

Embora haja uma quebra generalizada da produção relativamente à campanha anterior as quebras não 

foram tão acentuadas como se previa antes das chuvas de setembro, sendo as estimativas atuais de 

quebras na ordem dos 5%, relativamente à campanha anterior, na zona da Península de Setúbal e um 

pouco superiores (na ordem dos 10%) nas restantes zonas. 

Em termos de qualidade, como referimos em relatórios anteriores, sobretudo no caso das castas brancas 

registou-se algum deficit de acidez e também menores graus de açúcar que em anos anteriores, mas, no 

entanto, esperam-se vinhos de qualidade prevendo-se condições de comercialização dentro da normalidade. 
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