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1. Estado do tempo e sua influência na agricultura em geral 

 
 
Ao contrário do mês de fevereiro, março decorreu bastante seco. Na maior parte da Região apenas se 

registou precipitação significativa nos dias 4 e 5 com valores acumulados da ordem dos 15 a 25 mm o que 

representa 30 a 50% da precipitação normal do mês de Março. 

No que respeita às temperaturas, tanto as máximas como as mínimas estiveram durante a 1ª quinzena 

ligeiramente abaixo do normal para a época. Na 2ª quinzena as temperaturas máximas subiram, atingindo 

em alguns dias valores próximos dos 25 ºC mas as mínimas mantiveram-se em valores da ordem dos 8ºC 

ou inferiores registando-se assim fortes arrefecimentos noturnos. 

Na 1ª quinzena o céu esteve em geral nublado, mas na 2ª quinzena apresentou-se quase sempre pouco 

nublado ou limpo.  

A humidade relativa oscilou em média entre os valores de 47% e os 87%. 

Não foram registadas quaisquer dias com geada nem a ocorrência de ventos com impacto no normal 

desenvolvimento das culturas. 

Na agricultura em geral as condições do estado do tempo favoreceram a realização das operações sem 

quaisquer constrangimentos e em boas condições, nomeadamente a conclusão das podas na vinha, a 

aplicação de herbicidas e alguns tratamentos fitossanitários e o inicio da preparação dos solos para 

instalação das culturas de primavera.  

Relativamente ao armazenamento de água em charcas e barragens, as reservas continuam próximas da 

capacidade máxima, pelo que não se preveem constrangimentos de falta de água para rega na instalação 

das culturas de primavera e/ou abeberamento de animais. 

 

 

 
 



 
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 foi possível efetuar sem constrangimentos assinaláveis os tratamentos preventivos 

normais para a época, sendo que em termos fitossanitários apenas há a salientar a ocorrência em pomares 

de pereiras dos concelhos do Cadaval e Bombarral de alguns casos de ataques de ácaros eriofídeos com 

intensidade superior ao habitual. 

 

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 
 
Prados, pastagens e culturas forrageiras quer de sequeiro quer de regadio desenvolveram-se bem durante o 

mês de março e apresentavam em geral no final do mês boas quantidades de matéria verde embora na 

zona da Península de Setúbal fossem já visíveis sintomas de stress hídrico em algumas zonas de solos mais 

ligeiros.  

Durante o mês foram efetuados cortes de áreas forrageiras para silagem, principalmente 1º corte em 

azevéns e áreas destinadas à instalação de culturas de primavera/verão.  

Embora em menores quantidades do que no mês anterior, manteve-se durante grande parte do mês de 

março a necessidade de completar a alimentação dos efetivos explorados em regime extensivo com a 

distribuição de fenos e palhas em níveis que se consideram normais para a época e inferiores ao verificado 

em igual período do ano anterior. 

 
 

4. b) Estado Vegetativo das culturas cerealíferas de sementeira outono-invernal  

As culturas cerealíferas de sementeira outono-invernal apresentam desenvolvimento normal para a época, 

as mais adiantadas em fase de inicio de espigamento.  

Em relação ao ano anterior o aspeto vegetativo é melhor pelo que a perspetiva é de que as produtividades 

superem as da campanha anterior.  

 

 

 

 

 



 
5. d) Culturas arbóreas e arbustivas: estado vegetativo; floração; produção de pomares de 
citrinos quanto aos aspetos de qualidade e quantidade 
 

Prunoídeas -. Os pomares de prunoídeas apresentavam-se no final do mês já em fase “frutos em 

desenvolvimento”, sendo que a floração foi abundante e o vingamento muito bom com mostra de frutos 

muito superior à campanha anterior.  

Pomoídeas  - No que se refere às pereiras as variedades mais precoces, como a Precoce Morettini tiveram 

a plena floração na semana de 8 a 12 de março cerca de 10 a 15 dias antes da plena floração da Pêra 

Rocha que teve lugar no período de 23 a 27 de março, encontrando-se no final do mês muitos dos pomares 

no estado G-H. 

Para a região Oeste-Norte esta plena floração atrasou-se cerca de três a quatro dias tendo ocorrido para as 

pereiras mais precoces (ex. Morettini) entre 12 e 15 de março, e para o caso da “Rocha” entre 28 e 31 de 

março. 

Nota-se assim um adiantamento geral da fenologia da “Pera Rocha” em relação ao ano passado de cerca de 

6 a 10 dias, tendo esta tido um desenrolar intenso e agrupado, extremamente pujante, sendo de esperar 

vingamentos excecionais para a variedade. Não é evidente diferenças na época de floração e qualidade da 

flôr dos pomares mais velhos para os mais novos. Nos pomares onde se optou pela quebra de dormência 

não são percetíveis adiantamentos significativos na floração. 

Quanto às macieiras estão mais atrasadas fenologicamente, encontrando-se o grupo das “Galas” em fase de 

aparecimento das primeiras flores abertas nos últimos dias do mês, sendo curioso que não parece existir 

muita diferença nas fenologias entre variedades precoces e mais tardias. 

Citrinos – Conforme referido no relatório anterior os pomares de citrinos na Região foram fortemente 

afetados pelas geadas no inicio de janeiro, que para além de afectar a produção queimou também os 

lançamentos e até arvores mais jovens. Embora se apresentem em recuperação mantem-se as estimativas 

de quebras de produção da ordem dos 20% na zona do Oeste e valores da ordem dos 70% na zona do 

Médio Tejo. 

Vinhas – As castas mais precoces estavam no final do mês no estádio fenológico G “cachos separados “, 

com lançamentos entre os 10 e 12 cm, mas as castas mais tardias estavam ainda em estádio de “gomo de 

algodão” e primeira folha. 

 
 
 
 
 
 
 



 
8. b) Produção de azeite: funcionamento dos lagares; qualidade do azeite e funda 
 
Mantem-se o referido nos 2 últimos relatórios: 
 
“Conforme já se referiu nos relatórios anteriores neste ano a produção foi muito fraca, com largas áreas de 

olival em que não se efetuou colheita por não existir azeitona suficiente para justificar os custos da mesma, 

estimando-se quebras da ordem dos 60 a 70% relativamente ao ano anterior. 

Também se registou forte presença de mosca de azeitona e gafa o que originou também quebra de 

qualidade relativamente à campanha anterior nos azeites produzidos. No entanto a maior parte dos azeites 

produzidos apresentaram com acidez abaixo dos 0,6º e a maior parte das fundas situou-se entre os 13 a 

14%.” 

 
 
9. a) Plantação de batata (sequeiro e regadio); andamento da cultura de sequeiro; rendimento 
e qualidade dos produtos 
 

Verificou-se algum atraso nas plantações, especialmente nas de sequeiro, devido às questões 

meteorológicas, não só do frio intenso de janeiro, mas também de alguns períodos muito chuvosos em 

fevereiro, sendo que nas zonas mais baixas e com piores capacidade de drenagem só durante o mês de 

março foi possível avançar com as plantações e recuperar algum do atraso que se verificava. 

As plantações decorreram a bom ritmo durante o mês de março e ainda decorrem. 

As plantações mais precoces emergiram bastante bem e apresentam na generalidade bom desenvolvimento 

vegetativo e povoamentos homogéneos. 
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