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Balanço da campanha agrícola 2016/17

com base na primeira estimativa do Rendimento Agrícola

efetuada pelo INE

no âmbito das Contas Económicas da Agricultura
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Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:

Cereais:

• Outono-Inverno – redução de 8,1%

• Milho - acréscimo de 4,2%

Culturas Forrageiras 

• Decréscimo de 14,1%
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Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:

Hortícolas e Batata

• Aumento em 5,1% - atribuído principalmente aos

hortícolas frescos

• Tomate – aumento de 4,5%

• Batata – aumento de 13,7% resultado de acréscimo da

área plantada (+5,0%) e da produtividade (+10,0%) da

batata de regadio
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Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:

Frutos

• Acréscimo significativo (+17,2%), consequência de uma

maior produção de maçã, pera, pêssego, kiwi, frutos de

baga e amêndoa onde as previsões apontam para uma

produção superior a 20 mil toneladas (+255,0%),

situação única neste século.
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Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:

Vinho

• Acréscimo de 10%

Uvas entregues nas adegas encontravam-se, em geral, em boas

condições sanitárias, bem amadurecidas e com elevados

teores de açúcar. A vindima foi feita com tempo seco, pelo que

são esperados vinhos de qualidade superior.
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Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:

Azeite
• Azeite – decréscimo de 9,3%

Na campanha atual, perspetiva-se uma produção elevada (+15,0%)
nos olivais regados. Nos olivais de sequeiro, a escassa precipitação
de setembro e outubro, aliada às elevadas temperaturas, conduziu
a uma produtividade inferior (queda precoce ou engelhamento
dos frutos) e afetou negativamente o teor em gordura das
azeitonas.



Agradecemos a Vossa atenção

2ª Reunião, 23 de outubro de 2017


