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

Durante o mês de janeiro o tempo esteve na maior parte dos dias frio e seco. 

Até dia 20, com exceção de pequenos chuviscos muito localizados, não se registou precipitação e as 

temperaturas tanto máximas como mínimas mantiveram-se em toda a região 5 a 9ºC abaixo do normal para 

a época, registando-se temperaturas mínimas negativas em praticamente toda a área geográfica da 

DRAPLVT. 

A partir do dia 20 registaram-se por toda a Região vários períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes 

e acompanhados de trovoada e as temperaturas subiram acentuadamente, mantendo-se até ao final do 

mês em valores acima do normal para a época com as máximas a oscilarem entre os 12ºC e os 19ºC, e as 

mínimas entre os 4ºC e os 14ºC. 

A precipitação acumulada no período totalizou valores da ordem dos 60 a 70 mm. Este valor de pluviosidade 

agregado às precipitações dos meses anteriores, originou que no final do mês os níveis de retenção de água 

no solo estivessem muito próximos da capacidade de campo em toda a região. 

Por toda a região as linhas de água fluem em abundância e registaram-se já alguns transbordamentos em 

zonas mais baixas sobretudo ao longo do Vale do Sorraia. Verifica-se também uma boa recuperação dos 

níveis de armazenamento em todos os reservatórios hídricos de superfície com algumas barragens próximo 

dos 90 % da sua capacidade e muitas das charcas e poços em níveis máximos de reserva. 

Durante o mês de janeiro verificou-se também uma melhoria da situação relativa ao nº de horas de frio 

(<7,2ºC) acumuladas desde 1 de outubro 2020, que no final do mês totalizam valores próximos das 400 

horas no Baixo Oeste e 600 a 700 horas nas restantes zonas. 

Os dias apresentaram-se na generalidade limpos nos primeiros 15 a 18 dias do mês, com a nebulosidade a 

implantar-se de forma permanente nos últimos 10 dias com a consequente diminuição das horas de 

insolação. 



 
A humidade relativa oscilou entre os valores de 45% e os 95%. 

Foram registados várias noites com geadas fortes, em partículas entre os dias 5 e 12, mas sem relatos de 

estragos relevantes nas culturas instaladas. 

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

Todos os trabalhos agrícolas de exterior dos quais as podas tomam particular importância nesta época estão 

a decorrer dentro do timing esperado, bem como as intervenções no solo para instalação de novas culturas.  

As culturas permanentes relevantes estão em repouso vegetativo pelo que pouco há a referir sobre as 

mesmas.  

As culturas anuais seguem o seu curso normal, com um bom desenvolvimento vegetativo. 

As culturas protegidas seguem o seu normal curso não tendo havido relatos de que tenham sido afetadas 

pelos vários eventos de geada ocorridos. 

 

. 

2. Fitossanidade: pragas e doenças; intensidade e frequência dos ataques; oportunidade e 
eficácia dos tratamentos efetuados; prejuízos causados para além do normal. 
 

Não existem de momento referencias a pragas ou doenças com impacto relevante no normal 

desenvolvimento vegetativo das culturas, sendo que o período de temperaturas bastante baixas ocorrido 

durante o mês, induz boas perspetivas relativamente ao risco de ocorrências fora do habitual na primavera 

pela maior mortalidade induzida nas populações hibernantes de insetos e ácaros. 

 

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. 
 

Face ás condições verificadas, o desenvolvimento das culturas forrageiras, dos prados de sequeiro e de 

regadio e das pastagens espontâneas foi bastante condicionado, apresentado na generalidade 

crescimentos reduzidos e cor acastanhada. Assim manteve-se a necessidade de reforçar a alimentação 

dos efetivos pecuários explorados em regime extensivo, com forragens conservadas e alimentos 

compostos.  

No entanto considera-se que o contributo das de forragens verdes, fenos, silagens e rações industriais na 

alimentação dos efetivos se mantem dentro de níveis normais para a época e muito semelhantes ao 

verificado em igual período do ano anterior, 

 

 



 
4. a) Sementeiras de cereais praganosos: como decorreram, como germinaram; aspecto 
vegetativo das searas, variação de áreas semeadas relativamente ao ano anterior, motivos da 
variação caso se tenha verificado  
 

Relativamente aos cereais praganosos, as sementeiras de trigo que tinham sido interrompidas durante o 

mês de dezembro concluíram-se ao longo do mês, estando ainda a decorrer algumas sementeiras de 

cevada. 

Na generalidade as searas instaladas afilharam bem, apresentam povoamentos homogéneos em bom 

estado fitossanitário; as mais adiantadas em fase de afilhamento. 

Comparativamente à campanha anterior estima-se que a área destas culturas não deverá sofrer alterações 

significativas. 

 

5. c) - Pomares de citrinos: estado vegetativo e produção quanto aos aspetos de qualidade e 
quantidade. 
 
No que se refere ao estado vegetativo (que se manifestava exuberante em dezembro), os pomares de 

citrinos sofreram muito com as geadas que provocaram queima dos frutos e de lançamentos mais jovens, o 

que poderá comprometer também a produção da próxima campanha. 

Nomeadamente nos pomares de limoeiros da zona do Baixo Oeste, mais especificamente no concelho de 

Mafra, estimam-se nesta altura quebras da ordem dos 20% a 25% relativamente ao ano anterior, mas 

teme-se que possam vir a ser superiores. 

Em termos qualitativos teme-se também que venha a existir uma diminuição da qualidade dos frutos. 

 

 
8. a) - Azeitona para azeite: estado vegetativo e produção quanto aos aspetos de qualidade 
e quantidade.          
 

Relativamente ao estado vegetativo dos olivais encontram-se, neste momento, em dormência/repouso 

vegetativo. 

Estão atualmente a realizar-se as podas e a preparar o novo ano agrícola. 

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%. 
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