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Nota Introdutória 

 

Desde o início de fevereiro que tem funcionado um Grupo de Trabalho, constituído por 

entidades do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território (MAMAOT), com atribuições nas áreas da meteorologia, ambiente, 

agricultura e regadio, veterinária, conservação da natureza e florestas e 

financiamento, assumindo a monitorização e avaliação dos efeitos produzidos pela 

seca. O Grupo integrou as seguintes entidades: 

- Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP), que coordenou; 

- Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.; 

- Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.; 

- Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

- Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I. P.; 

- Direção-Geral de Alimentação e Veterinária; 

- Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I. P.; 

- Direções Regionais de Agricultura e Pescas; 

- Autoridade de Gestão do PRODER. 

O agravamento da situação meteorológica registado durante os dois últimos meses, 

levou a que os impactos da seca se fizessem sentir já noutros domínios. Para que o 

País se encontre preparado para uma atuação adequada caso a situação se agrave, foi 

criada, pela Resolução de Conselho de Ministros nº de 37/2012, de 15 de março, (em 

Anexo) uma Comissão de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento da Seca 

(CPMAS), constituída por membros do Governo, que será apoiada pelo Grupo de 

Trabalho. O Grupo foi alargado a outras entidades, às quais estão cometidas 

atribuições para o acompanhamento da seca e para proposta de resolução dos 

problemas dela decorrentes ou que poderão necessitar intervir no futuro. O Grupo 

passa, então, a incorporar também as seguintes entidades: 

- Direção-Geral do Território 

- Direção-Geral do Orçamento; 

- Autoridade Tributária e Aduaneira;  

- Direção-Geral dos Assuntos Europeus; 
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- Instituto Nacional de Estatística; 

- Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

- Direção-Geral das Autarquias Locais; 

- Direção-Geral de Geologia e Energia; 

- Direção-Geral das Atividades Económicas; 

- Direção-Geral da Saúde; 

- Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. 

 

Continuará a funcionar um subgrupo constituído pelas entidades que já se 

encontravam em atividade (no grupo inicial), acrescido da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil e da Direção Geral das Autarquias Locais, que reunirá a meio de cada 

mês. Este grupo poderá vir a incluir outras entidades, consoante os temas em análise. 

O Grupo de Trabalho alargado reunir-se-á mensalmente, sob presidência do senhor 

Secretário de Estado da Agricultura, na última 3ª feira de cada mês. Continuarão a ser 

elaborados quinzenalmente relatórios, expondo a evolução da situação, com uma 

estrutura definida na Resolução e que passa a incluir aspetos como monitorização da 

qualidade da água, abastecimento público. 

Aquele Membro do Governo reportará à CPMAS as conclusões da atividade do Grupo 

de Trabalho. 

O Grupo é assessorado por um Secretariado Técnico formado no GPP. 

A RCM invoca também a tipologia de medidas que visam colmatar ou atenuar as 

consequências da seca, com particular enfoque no sector agrícola, umas que já se 

encontram em vigor e outras que estão a ser preparadas ou aguardam publicação de 

diplomas em Diário da República. 

As medidas distribuem-se por 3 grupos, a saber: 

 Medidas comunitárias, onde estão incluídas todas as derrogações e 

antecipações de pagamentos; 

 Medidas de caráter nacional, como a subvenção ao setor de bovinos, ovinos e 

caprinos, linha de crédito para vários setores, com prioridade para o da 
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pecuária extensiva, a reativação do apoio à eletricidade, a isenção da Taxa de 

Recursos Hídricos e as medidas de caracter fiscal e parafiscal; 

 Medidas de logística, no apoio e divulgação no terreno; 

Em Anexo encontra-se uma apresentação detalhada das mesmas. 

No sítio da internet do GPP encontra-se em permanente atualização o ponto de 

situação das medidas. 
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Súmula do Relatório 

 

 De 15 para 31 de março, no Sul, parte do território que se encontrava em seca 

extrema passou a seca severa, surgindo 2% do território em seca moderada, 

devido ao impacto dos valores consideráveis da precipitação que ocorreram 

nos dois últimos dias do mês; 

 A percentagem de território em seca extrema aumentou neste período, de 53 

para 57%, com incidência no Norte e Centro, dado que a queda pluviométrica 

registada nestas regiões no final de março foi reduzida; 

 O valor da precipitação acumulada no ano hidrológico 2011/2012 (período de 1 

de outubro de 2011 até 31 março de 2012) é 48% inferior ao valor normal 

(1971-2000); 

 A distribuição territorial da chuva ocorrida no final de março determinou que 

tenha sido um mês extremamente seco nas Regiões Norte e Centro, normal na 

Região de Lisboa e seco a normal na Região Sul, embora chuvoso na zona de 

Sines; 

 Os valores de escoamento na generalidade dos rios são inferiores à média e 

nos armazenamentos superficiais nas bacias hidrográficas mantêm-se próximo 

da média; 

 Os armazenamentos nas albufeiras só apresentam deficiências de regularização 

nas de pequena dimensão; 

 Em termos de armazenamento subterrâneo, os grandes sistemas aquíferos 

apresentam situações médias e nos de pequena dimensão os valores oscilam 

entre 20% e 50% da média; 

 A Redes Energéticas Nacionais, enquanto entidade gestora da rede elétrica 

nacional, verificou que a produção hídrica caiu 72% em março em relação ao 

mesmo mês do ano anterior. Por outro lado, registou-se um aumento de 8% da 

produção térmica e uma diminuição de 9% da eólica.  

 A percentagem de água no solo, em termos da capacidade de água utilizável 

pelas plantas, devido ao modo como ocorreu a precipitação no final de março, 

diminuiu nas Regiões Norte e Centro e aumentou no Sul; 



3º Relatório do Grupo de Acompanhamento e Avaliação dos Impactos da Seca 2012   8 

 
 

 Os prados, pastagens permanentes e forragens registam elevadas quebras de 

produtividade, levando à escassez de alimentos grosseiros para o gado e ao 

esgotamento das suas reservas existentes nas explorações; 

 Os produtores pecuários vêem-se obrigados a recorrer à aquisição de alimentos 

grosseiros e de rações, cujos preços têm aumentado, particularmente o feno e 

a palha; 

 Prevêem-se quebras significativas de produtividade dos cereais de 

outono/inverno em todas as Regiões, sendo mais relevantes nalguns casos, 

existindo searas em que se começou a proceder ao pastoreio direto; 

 A antecipação da campanha de rega das culturas permanentes e o reforço da 

irrigação de culturas de outono /inverno têm produzido um aumento de 

encargos dos produtores agrícolas; 

 A produção dos citrinos registou quebras e a qualidade dos frutos foi afetada;  

 Em 2012, até 27 de março, ocorreram cerca de 7 700 incêndios florestais, 

número 3,6 vezes superior ao valor médio do último decénio; 

 A área ardida no mesmo período foi de mais de 18 mil hectares, 

correspondendo a 4,7 vezes mais do que a média dos últimos dez anos; 

 Os distritos mais afetados com incêndios florestais foram Bragança, Vila Real, 

Braga, Guarda, Viana do Castelo e Viseu; 

 A campanha de sensibilização de 2012 para os incêndios florestais vai dirigir-se 

prioritariamente para as “queimas e queimadas”. 

 Foram acionadas cerca de 30 medidas de apoio ao setor agrícola enquanto área 

mais afetada pela situação de seca que persiste no território do Continente. As 

medidas envolvem medidas de derrogação administrativa, medidas de 

antecipação de apoios comunitários e medidas de carácter nacional, sendo que 

estas últimas exigem um esforço financeiro de 39,5 Milhões de euros.  
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1.  AVALIAÇÃO METEOROLÓGICA 

 

1.1 Situação da Precipitação no Ano Hidrológico 2011-2012 

 

Em termos percentuais, em relação ao valor médio no período 1971-2000, a 

quantidade de precipitação acumulada entre 01 de outubro 2011 e 31 de março 2012, 

é inferior a 75% do normal em quase todo o território, sendo mesmo inferior a 50% em 

alguns locais do Norte e Centro (mapa que se segue).  

 

Percentagem de precipitação acumulada desde 01 de outubro 2011 até 31 de março de 
2012 em relação à média 1971-2000 

 

Fonte IM, I.P 

 

Na tabela seguinte, apresentam-se os valores da precipitação mensal (outubro a 

março) nos anos hidrológicos 2004/05 (ano de seca), 2010/11, 2011/12 e normal 1971-

2000, onde se verifica que o total acumulado em 2011/12 é muito inferior (-48%) ao 

valor normal e muito idêntico ao de 2004/05. 
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Precipitação mensal dos anos hidrológicos de 2004-2005, 2011-2012 e valor médio 1971-
2000 

 Precipitação mensal no ano hidrológico (mm) 

Ano Hidrológico Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Total 

2004-2005 164.4 21.0 44.2 7.2 19.7 56.4 312.9 

2010-2011 151.3 111.3 194.5 102.6 96.9 71.8 728.4 

2011-2012 84.8 158.3 41.2 20.4 2.2 20.8 327.7 

Normal 1971-2000 98.2 109.4 144.0 117.3 100.1 61.2 630.2 

Fonte IM, I.P 

Em relação ao valor médio da quantidade de precipitação total no Continente, verifica-

se que em março o valor registado foi inferior ao respetivo valor normal (1971-2000), 

com um total mensal de 20.8mm, o que corresponde a uma anomalia de -40.4mm e ao 

6º março mais seco desde 1931 (Figura seguinte). De salientar que nas ultimas décadas 

tem-se observado uma tendência de diminuição da quantidade de precipitação no mês 

de março.  

Desvios da precipitação em março em Portugal Continental em relação à normal 1971-
2000 

 
Fonte IM, I.P 

Nos últimos dias do mês ocorreram valores elevados de precipitação nalguns locais da 

região Sul e na região de Lisboa, o que contribuiu para que nestas regiões os valores 

mensais de precipitação estivessem próximos da normal para o mês. Assim, março 

classifica-se como muito seco a extremamente seco nas regiões do Norte e Centro, 

 



3º Relatório do Grupo de Acompanhamento e Avaliação dos Impactos da Seca 2012   11 

 
 

exceto na região de Lisboa onde foi normal, e seco a normal na região Sul, exceto na 

região de Sines onde foi chuvoso. Na Tabela abaixo apresentam-se para março os 

valores médios mensais da precipitação por regiões. 

 

Valores médios da precipitação mensal em março 2012 

Regiões 
Precipitação Março 

(mm) 

Precipitação Normal  

1971-2000 (mm) 

Norte 12.1 70.5 
Centro 14.1 55.3 

Sul 37.8 43.8 

Continente 20.8 61.2 
Fonte IM, I.P 

 

1.2 Situação Atual de Seca Meteorológica 

Em 31 de março de 2012, de acordo com o Observatório de Secas do IM, I.P. e 

utilizando o índice meteorológico de seca PDSI (Figura a seguir), a situação de seca 

mantém-se em todo o território do Continente, tendo no entanto na região Sul 

diminuído a intensidade, com substituição da seca extrema por seca severa e surgindo 

a classe de seca moderada, embora com valores diminutos. Esta situação deveu-se a 

uma reduzida quantidade de precipitação registada nas regiões Norte e Centro e aos 

valores elevados de precipitação que ocorreram na região Sul nos últimos 2 dias do 

mês de março. 
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Evolução da distribuição espacial do índice de seca meteorológica em 15 março e 31 de 
março de 2012 

  
Fonte IM, I.P 

 

Percentagem do território em seca de acordo com o índice PDSI 

 
Classes PDSI 
 

% de território afetado  

15 março 2012  31 março 2012 

chuva moderada 0 0 

chuva fraca 0 0 

normal 0 0 

fraca 0 0 

moderada 0 2 

severa 47 41 

extrema 53 57 

Total (seca severa + extrema) 100 98 
Fonte IM, I.P 

 

1.3 Comparação das Secas de 2005 e 2012 

Nos últimos 10 anos a situação de seca mais grave que ocorreu foi no período de 

novembro 2004 a fevereiro de 2006. Na próxima tabela apresentam-se as 

percentagens de território afetado pela situação de seca meteorológica entre 
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dezembro e 31 de março para 2011/12 e 2004/05, verificando-se em 2012 uma 

situação mais gravosa do que em 2005, em termos de seca meteorológica, em termos 

de severidade e extensão territorial do fenómeno. Na figura abaixo apresenta-se a 

distribuição espacial do índice de seca em 31 de março de 2012 e 2005. 

Percentagem de território afetado pela seca meteorológica 

 

Classes PDSI 
% de território afectado   

31 
dez 

2011 

31 
dez 

2005 

31  
jan 

2012 

31  
jan 

2005 

15  
fev 

2012 

15  
fev 

2005 

29  
fev 

2012 

28  
fev 

2005 

15 
mar 
2012 

15 
mar 
2005 

31 
mar 
2012 

31 
mar 
2005 

chuva severa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

chuva moderada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

chuva fraca 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

normal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

fraca 83 30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

moderada 6 48 76 25 25 1 0 23 0 12 2 22 

severa 0 20 11 53 70 53 68 44 47 42 41 28 

extrema 0 2 0 22 5 46 32 33 53 46 57 24 

Total (seca severa + 
extrema) 

0 22 11 75 75 99 100 77 100 88 98 52 

Fonte IM, I.P 

Figura 4 - Distribuição espacial do índice de seca meteorológica PDSI em 31 março 2012 
(esq.) e em 31 março de 2005 (dir.) 

  

Fonte IM, I.P 
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Na figura seguinte apresenta-se a distribuição espacial do índice de seca meteorológica 

PDSI para as secas de 1981, 1992, 1995, 1999, 2005 e 2012, em 31 de março. Verifica-

se que nos últimos 30 anos a seca de 2012 é, em termos de área afetada nas classes 

mais graves do índice de seca meteorológica (severa e extrema), a mais grave à data 

de 31 de março. 

Distribuição espacial do índice de seca meteorológica PDSI para as secas de 1981, 1992, 
1995, 1999, 2005 e 2012 em 31 de março 

   

   
Fonte IM, I.P 

 

1981 1992 1995 

1999 2005 
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1.4 Teor de Água no Solo 

 

A próxima figura representa os valores em percentagem de água no solo, em relação à 

capacidade de água utilizável pelas plantas em 31 de março de 2012, onde se verifica 

que na região Sul estes aumentaram, devido aos elevados valores de precipitação já 

referidos. No entanto, nas regiões do Norte e Centro, voltaram a diminuir 

apresentando valores inferiores a 50%, sendo mesmo inferiores a 40% em grande 

parte da região Centro e no interior Norte. 

 

Percentagem de água no solo em 31 de março de 2012 

 
Fonte IM, I.P 
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1.5 Cenários de Evolução da Seca para Abril 2012 

A evolução da situação de seca para o final do mês seguinte, tendo em conta a 

situação no final de março de 2012, baseia-se na estimativa do índice PDSI para 3 

cenários diferentes de ocorrência da quantidade de precipitação. 

Distribuição espacial do índice de seca meteorológica em 30 abril 2012, para 3 cenários 
diferentes de ocorrência da quantidade de precipitação 

   

Fonte IM, I.P. 

Se os valores da quantidade de precipitação forem muito inferiores ao normal (Cenário 

1), espera-se um aumento da intensidade da situação de seca, designadamente 

aumentando a extensão da seca extrema: 24% em seca severa e 76% em seca 

extrema. 

Se a quantidade de precipitação for próxima do normal (cenário 2), espera-se uma 

diminuição da intensidade da seca em relação a 31 de março 2012, afetando a 

totalidade do território, com 1% em seca fraca, 29% em seca moderada, 69% em seca 

severa e 1% em seca extrema. 

Se a quantidade de precipitação for muito superior ao normal (cenário 3), espera-se 

uma diminuição significativa da intensidade da situação de seca, no entanto esta ainda 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 
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se mantém em quase todo o continente, exceto na região de Sines: 2% em situação 

normal, 40% em seca fraca e 58% em seca moderada. 

Tendo em conta a última previsão mensal do Centro Europeu de Previsão do Tempo a 

Médio Prazo (ECMWF) disponível, que prevê valores abaixo do normal no litoral norte 

e acima do normal no interior sul, na semana de 02/04 a 08/04, não sendo possível 

identificar a existência de sinal estatisticamente significativo nas semanas de 09/04 a 

15/04, de 16/04 a 22/04 e de 23/04 a 29/04, não se poderá afirmar qual o cenário 

mais provável de ocorrer. Admitindo por referência o valor normal de precipitação 

para o mês de abril, pode estimar-se a manutenção da situação de seca meteorológica 

em Portugal Continental no final de abril 2012, embora com um desagravamento da 

sua severidade, mais significativo na região sul. 

 

2.  AVALIAÇÃO HIDROLÓGICA  

2.1.  Disponibilidades Hidrológicas 

 

A APA, I.P., no tocante à Vigilância da Seca, segue o programa estabelecido pelo INAG 

em 1997. 

Esse programa tem o final do mês de março como ponto charneira de avaliação uma 

vez que se encerra aí em termos médios o semestre húmido. 

O Programa de Vigilância e Alerta de Secas faz então a primeira caracterização da seca 

baseada no estudo de quatro variáveis: precipitação, caudais, armazenamento 

superficial e armazenamento subterrâneo. 
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A análise da precipitação ocorrida no final de março indica que uma parte significativa 

do País teve totais de precipitação acumulada desde outubro de 2011 inferiores a 50% 

da média. As regiões mais afetadas estão situadas no Norte do País. 

 

A análise do grau de excecionalidade das precipitações é feita com base num modelo 

de distribuição regional de secas que considera como limiar de seca o nível de 

truncatura associado à probabilidade de uma vez em cinco anos (20%) e ainda o 

conceito de área crítica. O modelo regional de seca utilizado separa o território 

continental em duas regiões que refletem, de uma forma geral, as diferenças de 

regime pluviométrico. 

O modelo identificou as zonas de maior severidade presentemente como aquelas 

localizadas no extremo Nordeste do País. 

A agregação das áreas abrangidas por diferentes severidades em torno dos núcleos 

mais ativos, e a sua comparação com as curvas severidade-área-frequência, indica que 
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na região a norte de Aveiro a seca poderá ter uma excecionalidade dada por um 

período de retorno de 50 anos, se admitido que no remanescente do ano hidrológico 

as condições pluviométricas serão médias. 

Na parte Sul do País a severidade da seca esperada é menor e a sua excecionalidade 

corresponderá a um período de retorno de 25 anos. 

A nível comparativo apenas a seca de 2004/2005 suplantou, em severidade, a seca 

atual na parte Norte do País. Na parte a Sul de Aveiro a seca deste ano está também 

abaixo de outra seca histórica: a de 1944/1945.  

No tocante aos escoamentos, os valores na generalidade dos rios são inferiores à 

média. Já nos armazenamentos superficiais mantêm-se valores próximos da média na 

generalidade das bacias hidrográficas. Se discreteados armazenamentos por 

albufeiras, apenas nas de pequena dimensão é que se verificam deficiências de 

regularização. 

No armazenamento subterrâneo as situações são semelhantes ao correspondente 

armazenamento superficial: os grandes sistemas aquíferos têm no período de águas 

altas, que agora termina, situações médias de armazenamento; no caso dos sistemas 

de pequena dimensão, muitos dos quais no maciço antigo (interior do País), os valores 

de armazenamento oscilam entre 20% e 50% da média. 
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Comparando a situação das reservas hídricas nas albufeiras dos Aproveitamentos 

Hidroagrícolas, a 31 de março de 2012, com período homólogo do ano anterior, 

verifica-se que, em média, houve uma redução da capacidade de armazenamento total 

de 87,9 para 68,6%. Apenas 4 bacias se encontravam, nesta data, acima dos 90% da 

sua capacidade máxima. De referir que em 2011 do total das 29 albufeiras, 23 se 

encontravam perto do limiar máximo da sua capacidade de armazenamento total. 

Até à data, onde se verificou a maior redução das reservas hídricas nas albufeiras foi 

na Bacia Hidrográficas de Arnóia (diminuição de 95.9% face a 2011) seguida da Bacia 

Hidrográfica de Arade (com 65.3% de redução). Na primeira o volume de água tinha já 

mesmo ultrapassado a Capacidade Morta.  

As Bacias hidrográficas do Mira e do Tejo foram as que menos sofreram diminuição 

média das reservas das suas albufeiras, registando, respetivamente, uma variação de 

9,3% e 13,0%. A Bacia Hidrográfica do Vouga não registou qualquer variação 

comparativamente com o mesmo período de 2011. 
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2.2.  Produção de Energia Elétrica 

De acordo com os dados disponibilizados pela REN - Redes Energéticas Nacionais, 

enquanto entidade gestora da rede elétrica nacional, verifica-se que a produção 

Designação das albufeiras 

Cotas Plano 
de Água nas 
Albufeiras 

(m) 

Variação 
das 

reservas 
hídricas na 
quinzena 

Armazenamento total Armazenamento útil 

31-Mar-12 
em igual período do ano 

passado 
31-Mar-12 

Volumes 
% do 
valor 
NPA 

Volumes 
% do valor 

NPA 
Volumes 

% do 
valor 

 CU Total 

BACIA HID.DO DOURO:         

Azibo (*) 597,98 -228 39.746 73,0 47.235 86,7 31.946 68,5 

Sabugal 785,14 -510 86.250 75,5 117.940 103,2 50.250 64,2 

BACIA HID.DO VOUGA:         

Burgães V.de Cambra  108,00  408 100,0 408 100,0 330 100,0 

BACIA HID.DO TEJO:         

Divor 259,90 -54 8.688 73,0 12.000 100,8 8.678 73,0 

Idanha 253,44 -900 65.440 83,8 72.830 93,3 64.640 83,6 

Magos 16,68 0 3.384 100,0 3.384 100,0 3.000 100,0 

Maranhão 125,70 -1940 137.698 67,0 199.079 96,9 113.198 62,6 

Meimoa (*)(**)         

Minutos 263,66 1690 50.740 97,4 51.870 99,6 48.640 97,3 

Montargil 78,90 0 147.176 89,5 158.551 96,5 125.576 88,0 

BACIA HID. DE ARNÓIA:          

Óbidos 25,30 12 115 1,7 2.810 41,3 -1.185 -21,5 

BACIA HID.DO SADO:         

Alvito (*) (**)         

Campilhas 104,19 -26 15.030 55,3 27.319 100,6 14.030 53,6 

Fonte Serne 76,42 -22 3.265 63,4 5.150 100,0 1.765 48,4 

Miguéis 155,45 -11 785 83,7 949 101,2 671 81,4 

Monte Gato 178,94 -5 527 80,7 653 100,0 471 78,9 

Monte da Rocha 134,67 -855 78.528 76,4 102.875 100,1 73.528 75,2 

Odivelas 94,48 -756 38.196 39,8 69.047 71,9 12.196 17,4 

Pego do Altar 47,56 -204 58.408 62,1 91.346 97,2 58.408 62,1 

Roxo 133,92 -739 70.494 73,2 90.795 94,3 63.694 71,2 

Vale do Gaio 36,98 -45 44.660 70,9 63.000 100,0 44.660 70,9 

BACIA HID.DO MIRA:         

Corte Brique 134,25 0 1.569 96,0 1.639 100,2 1.394 95,5 

Santa Clara 126,36 -2721 416.698 85,9 486.247 100,3 171.998 71,6 

BACIA HID.DO GUADIANA:         

Abrilongo (**)         

Beliche (*) 46,28 -399 32.258 67,2 43.118 89,8 31.858 66,9 

Caia 229,01 -1768 129.506 63,8 192.346 94,8 118.806 61,8 

Lucefecit 178,40 -142 4.999 48,9 10.225 100,0 3.771 41,9 

Odeleite (*) 46,28 -1102 97.124 74,7 128.520 98,9 84.124 71,9 

Vigia 220,82 -136 9.548 57,1 17.356 103,8 8.349 53,8 

BACIA HID.DE ODEAXERE:         

Bravura(Alvor) 81,35 -285 27.632 79,3 34.096 97,9 25.067 77,7 

BACIA HID.DE ARADE:         

Arade(Silves) 44,54 -230 7.247 25,5 19.672 69,3 5.602 20,9 

Funcho (*) 80,43 -1787 11772 24,7 36150 75,8 6.802 15,9 

DGADR         
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hídrica caiu 72% em março em relação ao mesmo mês do ano anterior, representando 

10.3% do consumo nacional. 

Pela análise do quadro que se segue, verifica-se que a situação de seca que tem 

atingido Portugal Continental conduziu a uma quebra da produção hídrica para 424 

GWh em março, a qual, comparada com os 1.538 GWh do período homólogo de 2011, 

fica acima da produção de fevereiro que tinha sido de 354 GWh.  

O índice de produtibilidade hidroelétrica foi, em março de 2012, de 0.21, valor inferior 

quando comparado com o do período homólogo de 2011, de 1.04. 

O nível de armazenamento das albufeiras do sistema electroprodutor nacional situava-

se, em março de 2012, nos 43%, enquanto que em período homólogo situava-se nos 

73%.  

Produção de energia elétrica no Continente 

 

   
GWh 

 
Março  

 

2011 2012 
Variação 

% 

Produção Líquida 4.457 3.440 -22,8 

Hídrica  1.538 424 -72,4 

Térmica 2.026 2.191 8,1 

Eólica 875 798 -8,8 

Fotovoltaica 18 27 50,0 

SALDO IMPORTADOR 10 795 
 Importação (Comercial) 294 820 178,9 

Exportação (Comercial) 284 25 -91,2 

BOMBAGEM HIDROELÉCTRICA 36 128 255,6 

DISPONÍVEL PARA CONSUMO 4.431 4.109 -7,3 

    Índice Produtib. Hidroeléctrica (IPH)* 1.04 0.21 
   

   Armazenamento nas Albufeiras ( %) 73 43 
 

* IPH: Índice de Produtibilidade Hidroelétrica - Indicador que permite quantificar o desvio do valor total de energia 

produzida por via hídrica num determinado período, em relação à que se produziria se ocorresse um regime hidrológico 

médio. 
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Verifica-se um aumento de 8% da produção térmica e uma diminuição de 9% da eólica. 

Nos primeiros 3 meses de 2012, verifica-se um aumento da energia térmica de 32%. 

Enquanto no primeiro trimestre de 2011 se verificou um saldo exportador de 94 GWh, 

no primeiro trimestre de 2012 houve um saldo importador de 176 GWh. 

  

3. IMPACTO NA AGRICULTURA – Avaliação Regional 

As Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) continuam o acompanhamento 

das culturas no terreno, sendo cada vez mais rigorosos os resultados conseguidos, 

dada a continuidade desse trabalho. Os valores estimados para quebras de áreas e de 

produções encontram-se em tabelas em anexo. 

Como já foi referido, a maior parte desta informação, como não se reporta a culturas 

para as quais esteja implementado um processo de acompanhamento estatístico das 

suas áreas e produções, obrigou as DRAP, em articulação com o GPP, a um esforço de 

estabelecimento de metodologias que conduzissem a resultados com credibilidade 

técnica. 

Os apuramentos apresentados reportam-se a 31 de março e as avaliações incidem 

sobre o mês de março.  

Segue-se, à semelhança do adotado nos dois relatórios anteriores, a descrição do 

estado das culturas, efetuada por região e por grupo de culturas. 

 

3.1  Região Norte 

3.1.1 Prados, Pastagens e Culturas Forrageiras 

Os prados, pastagens e culturas forrageiras, têm sido das culturas mais prejudicadas 

pelas condições climatéricas. A falta de pastos obriga cada vez mais ao recurso de 

grandes quantidades de alimentos grosseiros armazenados, como silagens, palhas e 

fenos. Esta situação, para além de esgotar as reservas existentes, obriga à utilização de 
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maior quantidade de rações industriais, como complemento alimentar para os 

animais, onerando significativamente os custos de produção.  

As pastagens que beneficiam de rega de lima também estão a sentir cada vez maiores 

dificuldades, devido à diminuição dos caudais de água, inibindo o crescimento das 

ervas, tornando pouco provável a realização dos primeiros cortes. 

Nesta altura, as estimativas apontam para quebras de produtividade nas culturas 

forrageiras e pastagens entre -40 a -50%, comparativamente ao ano anterior. 

Em resultado das quebras previstas nas produtividades e do maior consumo dos 

alimentos grosseiros armazenados, assiste-se a um aumento nos preços das palhas, 

dos fenos, das silagens e dos concentrados. 

Algumas áreas de forrageiras, que se destinavam ao corte, depois de um crescimento 

mais significativo, certamente serão sujeitas a um pastoreio direto, devido ao fraco 

desenvolvimento e à escassez de alimentos.  

3.1.2 Cereais de Outono/Inverno e de Primavera /Verão 

O desenvolvimento dos cereais praganosos continua a ser fortemente afetado pela 

escassez ou mesmo ausência de precipitação. A adubação de cobertura, que se 

costuma fazer no final do inverno/princípio da primavera, sofreu um atraso e não 

ocorrerá em várias searas. Prevêem-se quebras de produtividade na ordem de -35% na 

produção de grão, comparativamente à média do quinquénio. A produção de palha 

também deverá ser fortemente afetada. 

A ausência de precipitação e a escassez de água de rega poderá levar a uma 

diminuição das áreas semeadas de milho, com realce para o milho de sequeiro. 

3.1.3 Sementeiras/Plantações e Recursos Hídricos 

As reservas hídricas encontram-se em níveis inferiores aos do ano anterior. Tem 

havido necessidade de efetuar regas que, num ano normal, não ocorreriam nesta 

altura.  



3º Relatório do Grupo de Acompanhamento e Avaliação dos Impactos da Seca 2012   25 

 
 

3.1.4 Culturas Arbóreas e Hortícolas 

Os pomares de prunóideas apresentam uma normal floração e vingamento dos frutos, 

embora com algum atraso. 

Os pomares de pomóideas apresentam boas perspetivas de floração, no entanto, foi 

necessário começar a regar, com o consequente acréscimo dos custos de produção. 

Os viticultores que procederam às plantações tiveram que o fazer com recurso a rega, 

aumentando os encargos. 

Nas culturas hortícolas, nomeadamente, batata primor, feijão e couves, verificaram-se 

dificuldades na germinação e desenvolvimento. Por outro lado deverá verificar-se uma 

diminuição de área. 

3.1.5 Produção Pecuária 

Os acréscimos nos custos de produção, que se verificam com a aquisição de alimentos 

no exterior, podem conduzir, em casos limites, à alienação, ainda que parcial, dos 

efetivos.  

No setor dos pequenos ruminantes (ovinos e caprinos), verificou-se uma diminuição 

dos valores de produtividade do leite, devido a uma deficiente alimentação. 

Em algumas zonas, de pecuária extensiva, regista-se a necessidade de transporte de 

água em cisternas, para abeberamento dos animais.  

Importa reportar a situação particular do sector apícola onde as condições de seca 

determinam que os apicultores alimentem de forma sistemática os seus efetivos. 
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3.2  Região Centro 

 

3.2.1 Prados, Pastagens, Culturas Forrageiras e Cereais de Outono/Inverno 

No Interior da Região Centro, estimam-se quebras, na ordem dos -30% na área de 

prados, correspondente aos prados de primavera que não foram instalados.  

Verificam-se quebras de produtividade, acima dos 50%, na maioria das zonas 

homogéneas, em todas as culturas temporárias, com destaque para as do Interior, 

nomeadamente, Riba e Cimo Côa, Cova da Beira e Campina e Campo Albicastrense. Os 

prados, pastagens e culturas forrageiras encontram-se com fraco desenvolvimento 

vegetativo, condicionando a produção de fenos e palhas do próximo ano. 

Na zona de Campina e Campo Albicastrense, verificou-se um aumento de 15% na área 

de culturas forrageiras, que resultou do desvio de áreas de cereais destinadas à 

produção de grão, para forragem.  

3.2.2 Culturas Permanentes e Hortícolas 

Nas culturas permanentes os efeitos da seca fazem-se sentir essencialmente nos 

citrinos, nas zonas do interior da região, os quais apresentam já sinais de stress hídrico. 

Destaque particular para o amendoal no Riba e Cimo Côa onde se verificou uma queda 

precoce da flor devido à falta de água. 

Verificou-se uma quebra na área de batata de sequeiro e também na de regadio, com 

destaque para as zonas da Beira Interior Norte. Em Castelo Branco toda a área de 

batata de sequeiro passou a ser regada. 

As quebras na produtividade das hortícolas foram mais visíveis em Dão Lafões, Cova da 

Beira e Campina e Campo Albicastrense. 
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3.2.3 Consumo de Fatores de Produção 

Ligeiro aumento no consumo de fertilizantes em todas as culturas temporárias, 

destacando-se as zonas de Riba e Cimo Côa, a Cova da Beira e a Campina e Campo 

Albicastrense. 

Começa a registar-se um aumento generalizado do consumo de energia e água nas 

culturas forrageiras, prados e pastagens, batata de regadio, hortícolas e permanentes. 

3.2.4 Pecuária 

Aumento generalizado, entre os 5 e os 40%, do consumo de fenos, palhas e de 

alimentos concentrados na alimentação de bovinos, ovinos e caprinos. 

Verifica-se a inexistência de feno no mercado nacional e o eventual esgotamento de 

palha na zona de Salamanca, tradicional fornecedora dos produtores das zonas do 

interior da região. 

Muitos produtores do Riba e Cima Côa estão a recorrer à rede de abastecimento 

público para o abeberamento do efetivo. 

Realce para o aumento do preço das sementes no sorgo e milho regional (15%) 

registado na Campina e Campo Albicastrense. 

Aumento generalizado dos preços de fenos e palhas para alimentação de ruminantes, 

com maior expressão no Pinhal e Pinhal Litoral, chegando a um aumento de 75%. 

Variação insignificante no que toca a silagens, com exceção do Baixo Vouga e Riba e 

Cimo Côa. 

 

3.3  Lisboa e Vale do Tejo 

Verificou-se um aumento no consumo de alguns fatores de produção, como sementes 

e plantas, fertilizantes, energia, água de rega, alimentos concentrados e rações, bem 

como forragens, para além da subida dos preços dos fatores de produção, situação 

que agrava a capacidade financeira dos agricultores e diminui o seu rendimento. 
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3.3.1 Prados, Pastagens e Culturas Forrageiras 

Os prados, pastagens e culturas forrageiras apresentam, em geral, um mau estado 

vegetativo e uma reduzida produção de matéria verde que, já há algum tempo, não 

satisfaz as necessidades alimentares dos efetivos animais, devido ao grande stress 

hídrico e geadas a que têm sido sujeitas, obrigando os produtores a recorrer à 

aquisição de rações industriais, fenos, palhas e silagens. As sementeiras efetuadas 

entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 não germinaram ou germinaram 

insatisfatoriamente. 

Os preços das palhas, fenos e silagens revelam tendência acentuada para subir. Os 

efetivos animais estão a ser alimentados recorrendo-se quase exclusivamente a 

alimentos adquiridos; estima-se que o aumento dos alimentos adquiridos, 

relativamente a um ano normal, seja da ordem dos 80 a 100%, situação que se poderá 

arrastar durante todo o ano. Verifica-se a importação de alimentos de Espanha e de 

França.  

O efetivo pecuário das empresas com menor capacidade económica apresentam 

magreza excessiva, estão a produzir menor quantidade de leite e as crias estão mal 

nutridas.  

3.3.2 Cereais de Outono/Inverno 

A evolução desfavorável das condições meteorológicas aliada a outros fatores, 

conjugaram-se para que se assista a um novo mínimo histórico das áreas de cereais de 

outono/inverno.  

Nas “zonas de bairro e charneca”, a grande maioria das áreas de cereais estão dadas 

como perdidas, pois as plantas não se desenvolveram, havendo produtores que já 

preparam os terrenos para as culturas de primavera/verão.  

3.3.3 Citrinos e Hortícolas 

Perspetiva-se uma campanha de produção de citrinos inferior e de menor qualidade 

que a da campanha anterior. Houve necessidade de efetuar um maior número de 

regas devido à ausência de precipitação. 
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Na horticultura, principalmente devido às baixas temperaturas e à formação de 

geadas, verificam-se quebras na produção, quer nas culturas de ar livre (batata, 

brássicas, favas e ervilhas) quer nas de forçagem (feijão, melão, tomate, pimento e 

pepino). 

3.3.4 Recursos hídricos 

O nível atual (Março/2012) dos recursos hídricos subterrâneos, na zona de “campo”, 

de momento, não é preocupante, pois são semelhantes aos do mês de Maio do ano 

anterior. 

3.4  Alentejo 

3.4.1 Prados, Pastagens e Culturas Forrageiras. 

O estado do tempo continuou a influenciar negativamente o crescimento e produção 

de massa verde nos prados, pastagens e culturas forrageiras. O estado vegetativo das 

pastagens e forragens encontra-se fraco, não permitindo, através do pastoreio, fazer 

face às necessidades alimentares das diferentes espécies pecuárias, comprometendo 

ainda a obtenção de alimentos para conservar, fundamentais para fazer face à 

suplementação do próximo outono-inverno. 

O consumo de palhas, fenos, ramas das podas dos montados e olivais, silagens e 

rações industriais aumentou significativamente.  

A maioria das explorações já esgotou as suas reservas estando desde há algum tempo 

a adquirir palhas e fenos no exterior, bem como alimentos compostos.  

3.4.2 Cereais de Outono/Inverno 

O estado vegetativo dos cereais praganosos deteriorou-se face às condições 

climatéricas adversas registadas no último mês. Muitas das searas instaladas em solos 

de menor aptidão já estão perdidas ou encontram-se na fase de espigamento com 

menos de 20 cm de altura. Como o afilhamento foi muito fraco, na maioria das searas 

apenas se desenvolveu o eixo primário da planta pelo que a produção esperada não 

justificará a colheita.  
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Algumas searas começaram a ser pastoreadas. 

3.4.3 Citrinos  

O volume de produção é inferior ao do ano anterior, quer em quantidade, quer em 

qualidade. A ausência de precipitação tem levado à necessidade de efetuar regas. 

3.4.4 Pomares de Pomóideas e Prunóideas 

O aspeto vegetativo dos pomares é o normal para esta época do ano, no entanto, a 

ausência de precipitação levou a que a rega tivesse sido iniciada no final de fevereiro, o 

que corresponde a uma antecipação da campanha de rega em cerca de 2 meses. 

3.4.5 Disponibilidade de Água - regadios privados e abeberamento  

Nas barragens de grande e média dimensão, o volume de armazenamento de água 

existente não coloca em risco o abeberamento dos efetivos pecuários. Nas explorações 

que estão a regar as culturas de outono-inverno, o volume de água armazenado não é 

nesta altura suficiente para toda a campanha de regadio de primavera/verão. 

Nas barragens de pequena dimensão e charcas, praticamente não existe reposição de 

água e as perdas são consideráveis (evaporação e infiltração). Neste momento estão a 

ser utilizadas para a rega de culturas de outono-inverno e abeberamento de efetivos 

pecuários.  

3.4.6 Alimentos Grosseiros para Alimentação Animal 

Relativamente à quinzena anterior, verificou-se uma subida dos preços, tendo-se 

registado os seguintes valores: 

Unidade:€/kg 

 Palhas Fenos Silagem 

Alentejo Central 0.12 a 0.16 0.14 a 0.18 0.10 a 0.14 

Alentejo Norte 0.10 a 0.12 n.a 0.10 a 0.14 

Alentejo Sul 0.12 a 0.16 n.a n.a 

Alentejo litoral 0.12 a 0.16 n.a n.a 

n.a – não ocorreram transações ou apenas transações pontuais 
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As reservas de alimentos conservados (palhas, fenos e silagens) nas explorações estão 

esgotadas. O volume de transações destes alimentos aumentaram, pois a procura e a 

prospeção de mercado por parte dos produtores é notória. A palha comercializada foi 

oriunda da região e dos concelhos limítrofes, mas também de Espanha. As transações 

de feno são pontuais. Aumentou o recurso a alimentos compostos ou subprodutos. 

A descapitalização de muitos produtores, agravada pela impossibilidade de se 

financiarem junto da banca, levou muitos produtores a reduzirem a suplementação 

dos seus efetivos, ou a permitir o pastoreio direto em aveias semeadas. De uma forma 

geral a condição corporal dos animais, particularmente bovinos, mantem-se frágil 

(magras, pouco leite, bezerros mal nutridos).  

Nas últimas quatro semanas tem-se assistido a uma subida das cotações dos bovinos e 

o volume de transações foi superior ao normal para esta época do ano. No caso dos 

ovinos e caprinos, registou-se uma diminuição das cotações, sendo mais acentuada a 

descida na última semana de março. 

3.5  Algarve 

3.5.1 Prados, Pastagens e Culturas Forrageiras 

A fraca precipitação ocorrida durante o mês de março teve um contributo 

praticamente irrelevante para o desenvolvimento vegetativo e manutenção dos 

prados e pastagens que ainda tinham alguma hipótese de recuperação. As pastagens e 

os prados de sequeiro tiveram de uma forma geral uma rápida deterioração. 

Alguns produtores que dispõem de água e equipamentos de rega efetuaram regas, 

sobretudo em pequenas parcelas de pastagens semeadas, de forma a obterem alguma 

matéria verde para a alimentação dos seus animais. Esta situação torna-se 

insustentável a médio prazo devido ao aumento do consumo de combustíveis e 

energia elétrica. 

As disponibilidades forrageiras continuaram a ser insuficientes para as necessidades 

dos efetivos pecuários, havendo necessidade de colmatar essa falta com o elevado 

consumo de palhas e rações industriais, armazenados ou comprados. 
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Há produtores estão a comprar palha proveniente do Alentejo e de Espanha, onde 

também começa a escassear, com preços na ordem 0,194 euros/kg, atingindo 

nalgumas transações mais recentes, 0,22 euros/kg. A subida acentuada dos preços dos 

materiais enfardados, está a aumentar os custos de produção e a descapitalizar as 

empresas agrícolas. 

Houve necessidade de se proceder ao transporte da água, para os animais que estão 

em regime de pastoreio, que habitualmente bebiam água em ribeiras ou barrancos. 

Esta situação está a constituir mais uma despesa adicional para os produtores. 

3.5.2 Cereais de Outono/Inverno 

O estado vegetativo dos cereais praganosos apresenta um desenvolvimento deficiente, 

com uma altura máxima de 25 a 30 cm, pelo que se prevê uma produtividade muito 

reduzida, quer em grão quer em palha. Em algumas searas de aveia, os produtores, 

que são também criadores de gado, optaram por colocar os animais a pastorear nessas 

parcelas que se destinavam à obtenção de grão e palha.    

3.5.3 Citrinos 

Os pomares, de uma forma geral, foram muito afetados pelas geadas, o estado 

vegetativo foi fortemente prejudicado, estimando-se uma quebra de produção entre 

20 a 30%. Os pomares de citrinos mais afetados foram os da tangerina Encore e 

Clemenville, das laranjas Lanelate, D. João, Valência Late e Rhodes.  

3.5.4 Alfarrobeira 

Prevê-se uma diminuição da produção na ordem dos 25% a 30%, em parte devido aos 

efeitos da seca. 

3.5.5 Horticultura  

Verifica-se uma diminuição da área semeada de batata de sequeiro em cerca de 10%. 

Alguma produção foi queimada pelas geadas. 
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3.5.6 Prunóideas  

Apesar da ausência de precipitação verificaram-se condições favoráveis ao 

desenvolvimento do cancro, crivado, lepra e moniliose, tendo os produtores realizado 

os respetivos tratamentos preventivos. 

 

4. ATIVIDADE FLORESTAL 

Um dos efeitos mais percetíveis da seca nos povoamentos florestais traduz-se pelo 

aumento do risco de incêndio. Este facto é já comprovado pelos registos sobre 

incêndios que apontam para a estimativa de povoamentos ardidos de 4%, em pinheiro 

bravo, e de 2%, em eucalipto. Estes valores divergem claramente da meta de 0,8% 

estipulada na Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) e no Plano Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios (PNFCI). 

 

4.1 Pinhal Bravo e Eucaliptal 

Os ciclos produtivos associados à floresta, mesmo se exploradas em revoluções curtas, 

concretizam-se em escalas temporais de vários anos. Nesse sentido, a avaliação da 

seca na redução da produção da floresta e dos produtos da floresta implicará sempre a 

recolha de dados para períodos plurianuais.  

Neste contexto, a Autoridade Florestal Nacional adotou uma metodologia para 

avaliação dos prejuízos da seca de 2012 recorrendo a modelos já desenvolvidos a 

partir dos dados históricos (Louro, 2011), os quais integram a probabilidade de 

incêndio como fator de modificação na disponibilidade de madeira de origem nacional. 

As simulações foram desenvolvidas para o pinheiro bravo e para o eucalipto, espécies 

com maior peso, à escala nacional, no abastecimento de madeira às indústrias de 

serração, painéis e pasta. 

Os quadros que se seguem discriminam o saldo negativo em volume de madeira em pé 

que resulta do cenário de seca atual (o valor de perda de 4% em povoamentos de 

pinheiro bravo e de 2% em povoamentos de eucalipto), relativamente ao cenário base 



3º Relatório do Grupo de Acompanhamento e Avaliação dos Impactos da Seca 2012   34 

 
 

que seria expectável caso os povoamentos não estivessem sujeitos ao fator de 

degradação (seca) com consequência no aumento de área ardida. 

Estimativa do impacto da seca na redução da madeira em pé nos povoamentos de 

pinheiro bravo 

Classe de idade 

Redução no volume de 

madeira em pé (milhões de 

m3) 

<10 0,17 

10-20 -0,21 

20-30 -0,30 

30-40 -0,39 

40-50 -0,37 

50-60 -0,22 

>60 -0,21 

Irregular -1,19 

Total -2,73 

 

Estimativa do impacto da seca na redução da madeira em pé nos povoamentos de 

eucalipto 

Classe de idade 

Redução no volume de 

madeira em pé (milhões de 

m3) 

<4 0,04 

4-8 -0,04 

8-12 -0,13 

>12 -0,18 

Irregular -0,20 

Total -0,50 

 

4.2 Montado de Sobro 

Estando a ensaiar os modelos disponíveis na tentativa de estimar as quebras de 

produção destes sistemas complexos, nomeadamente a utilização do modelo “suber” 

desenvolvido pelo Departamento Florestal do Instituto Superior de Agronomia, 

poderemos identificar as seguintes linhas de atuação no sentido da preservação e 

proteção destes sistemas. 
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 Proteção dos sistemas radiculares superficiais: Aconselhar e sensibilizar para a 

proteção dos sistemas radiculares superficiais, desaconselhando as gradagens de 

primavera no interior dos povoamentos, substituindo-as pela utilização de “corta-

matos” ou “destroçadores florestais”, 

 Antecipação da extração da cortiça: Ponderar, caso a caso, a existência de 

condições adequadas à execução da tirada da cortiça. É de aconselhar a sua 

antecipação por forma a evitar tiradas em períodos tardios que podem ser de 

grande stress hídrico, atendendo às situações atuais e previsíveis, bem como evitar 

a ocorrência de danos no entrecasco provenientes da forçagem de extração em 

condições inadequadas para a mesma.  

 Desrama para alimentação animal: Matéria que está regulada, senda interdita a 

partir de 31 de Março. Face às condições previsíveis de escassez de alimento para o 

efetivo pecuário associado à normal utilização pastoril dos montados, é previsível 

que os proprietários sejam tentados a recorrer a esta prática para suprir essa 

carência. Se tal acontecer, debilitar-se-ão estas árvores de forma grave, porquanto 

se está a retirar folhagem recente, designada pelo “renovo do ano”, que irá 

impedir a perenidade deste sistema. 

4.3 Pinhal Manso 

Na ausência da utilização de modelos, como para as espécies anteriores, para se 

estimar a produção de pinha, recorreu-se a indicadores recolhidos para o ano de 2005, 

perspetivando-se uma quebra de produção entre 40% a 70% para a campanha de 

2015. No sentido de mitigar o stress hídrico a que o povoamento poderá estar sujeito, 

preconiza-se: 

 Não realizar operações silvícolas no arvoredo, evitando a realização de desramas 

ou de outro tipo de podas 

 Garantir a humidade no solo através da sua cobertura natural, evitando a limpeza 

de matos no interior dos povoamentos. 
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4.4 Incêndios Florestais 

Os dados meteorológicos comparativos da última década fazem equivaler o ano de 

2012 ao de 2005.  

Até 27 de Março, os registos indicam que 2012, face a períodos homólogos dos anos 

anteriores, apresenta a situação mais gravosa desde 2001 e que em termos de número 

de ocorrências o valor é 3.6 vezes superior ao valor médio do último decénio e 

relativamente à área é 4.7 vezes superior. 

Esta situação de seca tem criado uma sequência completamente atípica de dias sem 

precipitação e com valores de humidade relativa baixos, o que, como se pode observar 

na figura abaixo, tem levado a disparar o Índice Meteorológico de Incêndios Florestais 

(FWI). 

 

 

Este gráfico é representativo de que em 4 períodos deste ano foram já atingidos 

valores muito próximos ou mesmo superando o nível que identifica a possibilidade de 

ocorrerem situações de fogos de copas, situações que são extremas em termos de 

incêndios florestais e que se traduzem nos casos de maiores danos. 

As condições meteorológicas têm no território uma relação muito direta com o 

número de ocorrências. A população portuguesa tem hoje em dia uma elevada 

consciência sobre os impactos dos incêndios florestais, no entanto existem ainda claras 
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deficiências na adequação das suas práticas às situações meteorológicas. Em Portugal, 

em 98% a 99% dos incêndios florestais as causas estão relacionadas com atividades e 

comportamentos humanos, mas enquanto numa situação meteorológica favorável 

estas atividades não dão origem a incêndios, nas situações meteorológicas mais 

desfavoráveis, provocam esse resultado.  

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios Florestais definiu como 

estratégia uma redefinição da atuação do combate, permitindo uma efetiva melhoria 

na fase de ataque inicial, e definiu também como objetivo a redução do número de 

ocorrências. 

É sabido que a forma de reduzir o número das ocorrências resulta duma adequação 

das campanhas de sensibilização à causalidade, com uma associação efetiva da 

fiscalização. Portugal conseguiu nos últimos anos estabilizar uma campanha de 

sensibilização “Portugal sem fogos depende de todos” em que o objetivo se centrou 

num conjunto de mensagens: 

- Não fumar em espaços florestais 

- Não deitar foguetes  

- Não fazer fogueiras 

Existe, no entanto, uma dificuldade clara nas situações em que se deve permitir um 

conjunto de atividades, mas apenas sob determinadas condições físicas e/ou 

meteorológicas, representando hoje em dia estas situações um número significativo 

das causa dos incêndios de origem humana negligente. 

Neste sentido está a decorrer uma reformulação do plano de sensibilização, em que se 

pretende manter o mesmo slogan “Portugal sem fogos depende de todos”. Sob este 

grande chapéu é desenvolvida uma nova proposta de mensagem prioritária para o ano 

de 2012, onde se passa a clarificar o conceito de queima e de queimada, quais as 

condicionantes que impedem a sua execução e quais as situações em que é permitido 

executá-las em segurança.  
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Por outro lado, têm ocorrido reformulações em termos legislativos que agravam o 

quadro penal no caso de incêndio florestal, garantindo uma maior força a ações de 

fiscalização.  

No que diz respeito à investigação das causas tem existido um incremento significativo 

desta atividade o que nos permite adequar espacialmente as campanhas de 

sensibilização já que a alteração de comportamentos não é uniforme ao longo de todo 

o país. 

Em termos distritais são preocupantes as situações que estão a ocorrer nos distritos de 

Bragança, Vila Real, Braga, Guarda, Viana do Castelo e Viseu. A situação por Distritos à 

data de 27 março de 2012 é apresentada no quadro seguinte: 

 

 

Distrito 
Nº Incêndios 

Florestais 
Nº Fogachos Total Ocorrências 

Reacendi-

mentos. 
Área Povoamento 

Área 

Mato 
Área total 

Aveiro 52 577 629 38 175.8 22.8 198.6 

Beja 7 23 30 3 20.2 9.7 29.9 

Braga 251 628 879 46 886.5 1067.2 1953.7 

Bragança 270 233 503 2 895.7 3581.7 4477.5 

Castelo Branco 12 112 124 0 11.6 88.0 99.7 

Coimbra 36 170 206 8 124.5 24.6 149.1 

Évora 4 15 19 0 5.9 9.0 14.9 

Faro 20 151 171 1 7.9 38.5 46.4 

Guarda 188 115 303 15 626.0 2005.3 2631.3 

Leiria 32 142 174 7 23.2 61.5 84.7 

Lisboa 86 338 424 25 54.6 188.8 243.4 

Portalegre 6 25 31 1 8.2 12.8 21.1 

Porto 185 1214 1399 52 412.7 650.9 1063.7 

Santarém 17 167 184 6 134.2 45.2 179.4 

Setúbal 9 141 150 3 11.3 17.8 29.0 

Viana do Castelo 246 342 588 71 489.4 1881.9 2371.3 

Vila Real 389 492 881 3 909.3 2053.8 2963.0 

Viseu 266 776 1042 15 268.8 1555.8 1824.5 

Total 2076 5661 7737 296 5065.8 13315.4 18381.1 
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NÚMERO DE OCORRÊNCIAS 

1 jan a 27 março 

Ano <1ha 
[1-10] 

ha 

[10-50] 

ha 

[50-100] 

ha 

[100-500] 

ha 

[500-1000] 

ha 

>=1000 

ha 

2005 4989 1662 116 24 8 0 0 

2012 5661 1776 243 33 21 3 0 

Média 

decénio 

(2002-2011) 

1565.5 522.4 41.8 8.1 3.2 0.4 0.1 

2012/média 3.6 3.4 5.8 4.1 6.6 7.5 0.0 

 

ÁREA TOTAL ARDIDA 

1 jan a 27 março 

 

 

ÁREA TOTAL ARDIDA 

1 jan a 27 março 

 

 

Ano <1ha 
[1-10] 

ha 
[10-50] ha [50-100] ha 

[100-500] 

ha 

[500-1000] 

ha 

>1000 

ha 

2005 598.9 3774.3 2561.2 1589.3 1886.6 0.0 0.0 

2012 633.3 4965.5 4836.3 2080.4 3997.8 1839.8 0.0 

Média decénio 

(2002-2011) 
203.6 1272.4 871.1 531.3 683.1 256.9 107.1 

Superior à 

média 
3.1 3.9 5.6 3.9 5.9 7.2 0.0 

Ano (1 jan a 27 
março) 
 

Incêndios 
Florestais 

Fogachos 
Total 

Ocorrências 
Reacendi-

mentos 
Área (ha) 

Povoamento 
Área (ha) 

Matos 
Área total 

(ha) 

2005 1810 4989 6799 106 3757.5 6652.7 10410.3 

2009 1456 2772 4228 139 3598.2 11063.8 14662.0 

2012 2076 5661 7737 296 5065.8 13315.4 18381.1 

Média decénio 
(2002-2011) 576 1565.5 2141.5 

 
1199.8 2725.6 3925.3 

Nº vezes 
superior á média 3.6 3.6 3.6 

 
4.2 4.9 4.7 
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As situações mais graves fizeram-se sentir na última quinzena de março, já que o teor 

de humidade dos combustíveis tem vindo sucessivamente a baixar, logo a capacidade 

de resiliência á passagem do fogo está gradualmente a diminuir, o que, associado a um 

FWI (Indicie Meteorológico de Incêndios Florestais) que permite a formação de fogo de 

copas, está a dar origem a incêndios com elevadas intensidades, diminuindo assim a 

capacidade de regeneração das áreas percorridas por incêndios. 

Face ao exposto, o esforço deverá ser de minimizar as áreas ardidas e dentro destas 

potenciar a diminuição da relação povoamentos /matos, já que as maiores perdas se 

centram, até á data, na desvalorização do material lenhoso resultado do efeito do 

fogo. Consegue-se com o incremento da capacidade de combate e da atividade da 

deteção, vigilância e gestão de combustível. 

A mensagem terá que ser mais direcionada para o público rural, focando a atenção no 

risco existente nas atuais condições meteorológicas, que, mesmo estando fora do 

chamado período crítico, o risco atual é suficientemente elevado para merecer uma 

atenção especial, não sendo demais recordar as atuais proibições e restrições legais.  

 

4.5 Pesca nas Águas Interiores 

No âmbito da atual seca e das suas consequências nas populações piscícolas, foram 

implementadas medidas extraordinárias de gestão da pesca em 2 situações: 

 Foi criada uma zona de proteção num troço dos rios Rabaçal e Mente, em resposta 

a um surto epidémico do protozoário ciliado Ichtyophthirius multifiliis, responsável 

pela Ictioftiriose, doença vulgarmente conhecida como “Doença dos Pontos 

Brancos”. 

 Está em fase de avaliação a eventual publicação de portaria a proibir o exercício da 

pesca em águas classificadas de salmonídeas a norte do rio Douro. 
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ANEXOS 
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Resolução de Conselho de Ministros 
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Variação da Área Semeada 

(%) 

Culturas NORTE CENTRO LVT ALENTEJO ALGARVE 

Culturas forrageiras 
(1)

 -5 -5 a + 15 (*) -10 0 0 

Prados temporários 
(1)

 0 -30 a -5 0 0 0 

Pastagens permanentes 
(1)

 0 -5 0 0 0 

Cereais Outono/Inverno:           

Trigo mole -13 -35 a +5  -10 -39 -2 

Trigo duro     -10 -45 0 

Triticale   -20 a -10 -20 -11 20 

Aveia  -22 -35 a +5 0 13 -63 

Centeio  -12 -35 a -10 -20 60 -64 

Cevada  -25 -35 a -5 -20 -12 -33 

Batata:           

Batata sequeiro -10  -80 a +10 0   -63 

Batata regadio  -10 -50 a +10 -5   -24 

Hortícolas ar livre 
(1)

  -20 -15  0     

Favas        20 7 

Ervilhas        20 -27 

Hortícolas Estufa 
(1)

      0     
Nota: Variação % em relação ao valor médio do quinquénio 2006/07 a 2010/11, retirando para o cálculo da média o melhor e o pior ano 
(1) 

 Variação em relação ao ano anterior 2010/2011 

(*) O aumento resultou do desvio da produção de grão para forragem. 
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Quebra na Produtividade 

(%) 

Culturas NORTE CENTRO LVT ALENTEJO ALGARVE 

Culturas forrageiras 
(1)

 45 40 a 80 40 60 50 

Prados temporários 
(1)

 50 40 a 80 70 70 75 

Pastagens permanentes 
(1)

 50 50 a 92  70 80 65 

Cereais Outono/Inverno:           

Trigo mole 35  50 a 80 54 63 55 

Trigo duro     54 63 55 

Triticale   50 a 80 68 61 55 

Aveia  32 40 a 80 0 58 50 

Centeio  32 50 a 80 80 59 50 

Cevada  37 40 a 80 80 71 55 

Batata:           

Batata sequeiro 
 

10 a 60 0   55 

Batata regadio    30 35   5 

Hortícolas ar livre 
(1)

 35 20 a 45 30 a 70      

Favas     80    50 

Ervilhas     80   50 

Hortícolas Estufa 
(1)

 20         

Culturas Permanentes 
 

        

Citrinos 26 10 a 30 
 

  10 

Vinha 
 

  
 

  20 

Prunoideas 
 

  
 

  10 

Pomóideas     10 

Amendoal 
 

20 
 

  10 

Alfarrobal     30 

Figueiral     10 

Subtropicais 
 

  
 

  10 
 

Nota:  Variação % em relação ao valor médio do quinquénio 2006/07 a 2010/11, retirando para o cálculo da média o melhor e o pior ano 
(1) 

 Variação em relação ao ano anterior 2010/2011 
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MEDIDAS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS NEGATIVOS DA SECA 

(em permanente actualização no sitio do GPP) 

Medidas de Derrogação Administrativa 

Modo de Produção Biológico (MPB) 

1. Autorização temporária de utilização de alimentos convencionais para animais 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Autorização temporária de utilização de alimentos 

convencionais na alimentação de ruminantes em Modo de 

Produção Biológico, mediante solicitação do produtor ao 

Organismo de Controlo, devidamente fundamentado, em 

formulário próprio. 

Em vigor 

Aviso n.º4779/2012, 

do GPP, D.R. 2ª série, 

29 de março  

Comunicação à CE 

Aplicação ao território nacional 

por um período de duração 

máxima de 10 meses, com 

efeitos retroativos a 1 de 

fevereiro 

Produção Integrada (PRODI) 

1. Derrogação temporária de normas para alimentação animal 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Derrogação temporária de algumas normas para 

alimentação animal em Modo de Produção Integrada 

(PRODI), mediante requerimento dos interessados, não 

pondo em causa os princípios gerais deste modo de 

produção. 

Em vigor 

Despacho DGAV de 

23/03/2012  

Transitoriamente até 31 

dezembro de 2012 

2. Derrogação temporária de utilização de produtos fitofarmacêuticos  

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Derrogação temporária da proibição de utilização de 

produtos fitofarmacêuticos para controlo de infestantes 

/pragas/doenças em agricultura em Modo de Produção 

Integrada (PRODI) mediante pedido de autorização 

devidamente fundamentado, formulado pelo produtor. 

Em vigor 

Comunicado da 

DGADR  

Durante período de ocorrência 

de seca 

 

 

 

 

http://www.gpp.pt/Seca2012/
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=64.2012&iddip=2012018728
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=64.2012&iddip=2012018728
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=64.2012&iddip=2012018728
http://www.gpp.pt/Seca2012/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=3610705
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=3610705
http://www.gpp.pt/Seca2012/
http://sir.dgadr.pt/conteudos/seca2012/Comunicado_Prodi_Vegetal_Seca.pdf
http://sir.dgadr.pt/conteudos/seca2012/Comunicado_Prodi_Vegetal_Seca.pdf
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Regime de Pagamento Único (RPU) 

Flexibilização da gestão de pagamentos diretos - prémios animais: 

1. Diminuições temporárias dos efetivos pecuários 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Flexibilização da gestão de pagamentos diretos ligados à 

produção (prémios animais): 

Não penalização por subutilização de direitos ao prémio 

por ovelha e cabra e ao prémio à vaca aleitante (para 

2012 a utilização mínima de direitos é de 70%), o que 

implicaria a perda dos direitos não utilizados para a 

Reserva Nacional. 

Despacho Normativo a 

enviar para publicação 

na semana de 2 a 5 de 

abril 

A título excecional, prémios de 

2012 

2. Períodos mínimos de retenção dos animais nas explorações  

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Flexibilização da gestão de pagamentos diretos ligados à 

produção (prémios animais): 

Flexibilização das obrigações de cumprimento de 

períodos mínimos de retenção dos animais nas 

explorações. 

(O que está fixado é: Retenção vacas - 6 meses a partir 

de 1 de fevereiro; Retenção ovelhas e cabras - 100 dias a 

partir de 30 de abril) 

Pedido à Comissão já 

efetuado, aguarda-se 

proposta 

regulamentar 

Aplicável às candidaturas de 

2012 

 

 

Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) 

1. Medida n.º 2.1 - "Manutenção da atividade agrícola em Zonas Desfavorecidas" - Áreas de pousio 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Medida n.º 2.1 - "Manutenção da Atividade Agrícola em 

Zonas Desfavorecidas", do PRODER - Suspensão sobre o 

limite que impende sobre a elegibilidade das Áreas de 

Pousio. 

Portaria assinada e 

enviada para 

publicação 

Durante a atual campanha 

agrícola (01 outubro de 2011 a 

30 setembro de 2012) 

 

http://www.gpp.pt/Seca2012/
http://www.gpp.pt/Seca2012/
http://www.gpp.pt/Seca2012/


3º Relatório do Grupo de Acompanhamento e Avaliação dos Impactos da Seca 2012   50 

 
 

2. Ação n.º 2.2.1 - "Alteração dos Modos de Produção Agrícola" - Tabela de produção de referência 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Medida n.º 2.2 MAA - "Valorização de Modos de Produção", 

Ação n.º 2.2.1 - "Alteração de Modos de Produção Agrícola", 

do PRODER - Suspensão da obrigação de comercializar a 

produção obtida de acordo com os valores da tabela de 

referência divulgada no sítio do PRODER. Nas áreas 

semeadas de cereais que não são colhidas devido à seca, é 

possível o seu pastoreio, desde que não sejam ultrapassados 

os níveis de encabeçamento previstos na regulamentação 

em vigor e que não seja colocado em risco o cumprimento 

dos restantes assumidos no âmbito da ação em causa. 

Portaria assinada e 

enviada para 

publicação 

Durante a atual campanha 

agrícola (01 outubro de 2011 a 

30 setembro de 2012) 

3. Ação n.º 2.2.2 - "Proteção da Biodiversidade Doméstica" - Cabeças normais 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Medida n.º 2.2 MAA - "Valorização de Modos de 

Produção", Ação n.º 2.2.2 - "Proteção da Biodiversidade 

Doméstica", do PRODER - Não aplicação de sanções por 

incumprimento do dever de manter o número de 

cabeças normais inicialmente declaradas. 

Portaria assinada e 

enviada para 

publicação 

Durante a atual campanha 

agrícola (01 outubro de 2011 a 

30 setembro de 2012) 

4. Ação n.º 2.3.2 - "Ordenamento e Recuperação de Povoamentos" - Densidades 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Ação n.º 2.3.2 - "Ordenamento e Recuperação de 

Povoamentos", do PRODER - Não aplicação de sanções 

por incumprimento das Densidades previstas nos Planos 

de Gestão Florestal, por operações de florestação ou de 

reflorestação. 

Portaria assinada e 

enviada para 

publicação 

Durante a atual campanha 

agrícola (01 outubro de 2011 a 

30 setembro de 2012) 

5. Medida n.º 2.4 - "Intervenções Territoriais Integradas" - Encabeçamentos 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Medida n.º 2.4 - "Intervenções Territoriais Integradas" - 

Não aplicação de sanções por incumprimento dos 

encabeçamentos mínimos. 

Portaria assinada e 

enviada para 

publicação 

Durante a atual campanha 

agrícola (01 outubro de 2011 a 

30 setembro de 2012) 
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6. Medida n.º 2.4 - "Intervenções Territoriais Integradas" - Ajustamentos pontuais de compromissos 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Medida n.º 2.4 - "Intervenções Territoriais Integradas" - 

As Estruturas Locais de Apoio podem definir orientações 

e autorizar ajustamentos de compromissos mediante a 

análise das situações concretas e a evolução da situação 

climática. 

Portaria assinada e enviada 

para publicação 

Durante a atual campanha 

agrícola (01 outubro de 

2011 a 30 setembro de 

2012) 

Outras 

1. Áreas de Florestação de Terras Agrícolas - Pastoreio 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Consentir o pastoreio, que não apenas por gado ovino, 

nas Áreas de Intervenção de Projetos de Florestação de 

Terras Agrícolas (Reg. 2328/91, Reg. 2080/92 e RURIS-

FTA), mediante a verificação de determinadas condições 

(altura do povoamento, fase de desenvolvimento, 

cumprimento do POG) e salvaguardando que esta 

atividade não é elegível para qualquer outro tipo de 

apoios. 

Para os projetos RURIS-FTA 

já é admissível o pastoreio 

por gado ovino, para 

efeitos de controlo da 

vegetação espontânea, a 

partir do último prémio à 

manutenção. Os 

beneficiários 

responsabilizam-se pela 

manutenção e proteção 

dos povoamentos. Esta 

determinação pode ser 

extensível ao Reg. 2328/91 

e Reg. 2080/92. 

Em preparação, consulta 

prévia à Comissão 

Em contínuo 
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Medidas Comunitárias de Antecipação do Pagamento e Outras 

Regime de Pagamento Único (RPU) 

1. Antecipação do Pagamento RPU 2012 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Antecipação de apoios RPU 2012 - Pagamento de 

50% do Pagamento Único a 31 de outubro 2012 

(238 Meuro) 

Pedido à CE por carta Sra. MAMAOT 

ao Comissário 

Ponto agendado para reunião CMA 

Habitualmente CE só toma decisão 

para votação em CG de julho ou 

agosto 

Aplicável depois dos controlos 

iniciados 

Aplicável às 

candidaturas de 2012 

 

Ajudas Diretas 

1. Antecipação do Pagamento dos Prémios Ovelha e Cabra 2012 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Antecipação de apoios prémios animais 2012 - 50% 

do prémio por ovelha e cabra a 31 de outubro 

2012 

(14,5 Meuro prémio ovelha e cabra) 

Pedido à CE por carta Sra. MAMAOT ao 

Comissário 

Habitualmente CE só toma decisão para 

votação em CG de julho ou agosto 

Aplicável depois dos controlos iniciados 

Aplicável às 

candidaturas de 2012 

2. Antecipação do Pagamento dos Prémios Vaca Aleitante 2012 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Antecipação de apoios prémios animais 2012 - Aumentar 

de 60% para 80% o adiantamento do prémio à vaca em 

aleitamento a 31 de outubro 2012 

[17,6 Meuro prémio vaca aleitante (acréscimo de 20%)] 

Pedido à CE por carta Sra. MAMAOT 

ao Comissário 

Habitualmente CE só toma decisão 

para votação em CG de julho ou 

agosto 

Aplicável depois dos controlos 

iniciados 

Aplicável às 

candidaturas 2012 
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Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) 

1. Medida n.º 1.1 – “Inovação e desenvolvimento empresarial” - Flexibilizar prazos limite de investimento 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Medida n.º 1.1 - "Inovação e Desenvolvimento Empresarial", do 

PRODER - Flexibilizar prazos limite de investimento de 

agricultores individuais. 

Em vigor  

Informação no 

sítio do PRODER 

Autoriza flexibilização dos 

prazos até, no máximo, 

31/03/2015 

2. Ação n.º 1.1.2 – “Apoio aos investimentos de pequena dimensão” - Prioridade equipamento rega e armazenamento de 
água 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Ação n.º 1.1.2 - "Apoio aos investimentos de pequena 

dimensão", do PRODER - Prioridade no apoio ao 

investimento na aquisição de sistemas de bombagem de 

água e de armazenamento da mesma (depósitos e 

cisternas móveis) 

Em preparação 

Vai abrir concurso a 22 

maio 

Em curso processo de 

consulta aos parceiros 

sociais  

Informação no sítio do 

PRODER 

Desde 1 janeiro de 2012, 

em contínuo 

 

3. Medida n.º 1.3 – “Promoção da competitividade florestal” - Flexibilizar prazos limite de investimento 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Medida n.º 1.3 - "Promoção da Competitividade 

Florestal", do PRODER - Flexibilizar prazos limite de 

investimento de agricultores individuais. 

Em vigor 

Informação no sítio do 

PRODER 

Autoriza flexibilização dos 

prazos até, no máximo, 

31/03/2015 

 

4. Adiantamentos dos pagamentos das Medidas Agroambientais e Medidas para Zonas Desfavorecidas 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Adiantamento dos pagamentos das Medidas 

Agroambientais e Medidas para Zonas Desfavorecidas, 

do PRODER. 

A publicar no sítio do IFAP 2012 
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Medidas de Caráter Nacional 

Apoio à pecuária 

1. Subvenção a Fundo Perdido aos Produtores Pecuários de Ruminantes 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Ajuda Nacional aos produtores pecuários de 

ruminantes para compensar custos adicionais 

com alimentação por escassez de pastagem - 

ajuda forfetária - subvenção a fundo perdido. 

Montante total de 19,4 Meuro (bovinos 

30€/fêmea raça da lista anexa ao Despacho e 

22,5€ das restantes, ovinos e caprinos 

9€/fêmea) 

Em vigor 

Despacho Normativo enviado para 

publicação a 5 de abril 

Assinado pelo Senhor Ministro das 

Finanças dia 4 de abril 

Candidaturas abrem 2ª feira - ver site 

IFAP  

http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/ 

portal/ifap_publico/GC_util/GC_noticias/GC_not562 

Pagamento até 31 maio 

2012 

2. Linha de Crédito para Alimentação Animal 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Linha de Crédito para Alimentação Animal, com 

bonificação de juros de 100% 

Dirigida prioritariamente a operadores do setor de 

pecuária extensiva (bovinicultura, equinicultura, 

ovinicultura, caprinicultura, suinicultura e apicultura. 

Podem ainda aceder à presente linha de crédito 

operadores que exerçam outras atividades agrícolas, 

nos termos e condições a definir por portaria do 

MAMAOT 

O montante global do crédito não pode exceder 50 

Meuro 

Em vigor 

Decreto-lei aprovado dia 5 

abril em Conselho de 

Ministros 

Circular e formulário 

disponíveis no dia 9 de 

abril no site do IFAP  

 

Prazo máximo de um ano, 

a contar da primeira 

utilização do crédito. 
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Redução de custos de produção 

1. Ajuda à Eletricidade 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Ajuda à eletricidade - compensar os custos de 

eletricidade utilizada na atividade agrícola e pecuária 

exercida diretamente nas explorações agrícolas e 

pecuárias. O valor da ajuda é equivalente a 40% do valor 

da fatura, excluindo o IVA. (5 Meuro) 

Despacho em discussão 
Período elegível: setembro 

2011 a março 2012 

2. Isenção de Taxa de Recursos Hídricos  

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Taxa de Recursos Hídricos - isenção 

da taxa na agricultura 

(1,6 Meuro) 

Em vigor 

Despacho MAMAOT publicado em DR dia 5 de abril 

http://dre.pt/pdf2sdip/2012/04/069000000/1252512525.pdf 

Ano de 2011 (cujo 

pagamento se 

processa em 2012) 

3. Apoio à distribuição de água para abeberamento de gado 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Apoio aos agricultores ou às corporações de bombeiros 

para distribuição de água para abeberamento de gado 

Em vigor na área de 

influência da EDIA 

Durante período de 

ocorrência da seca 

4. Redução do risco de incêndios florestais 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Medidas de emergência de âmbito setorial 

Redução do risco de incêndios florestais: 

- Em termos de prevenção, vigilância e combate, 

antecipação do Dispositivo Especial de Combate a 

Incêndios Florestais. 

- Escolha de meios adequados de combate a incêndios, 

em particular os aéreos, com eventual recurso a 

aeronaves passíveis de enchimento em terra e decisão 

sobre os melhores pontos de recarga. 

Antecipar para 15 de maio 

o período crítico de 

combate aos incêndios 

florestais 

Em preparação 
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Âmbito fiscal e parafiscal 

1. Reembolso do IVA – Acelerar Processo  

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Acelerar o processo dos pedidos de reembolso do IVA Em preparação 2012 

2. Imposto sobre o Rendimento – Pagamentos por Conta 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Imposto sobre o Rendimento - Eliminação da 

obrigatoriedade de fazer pagamentos por conta, no dia 

20 dos meses de julho e setembro 

No OE Rectificativo 2012 

3. Redução temporária de pagamento de contribuições à Segurança Social 

Descrição Ponto Situação Período Vigência 

Redução temporária de pagamento de contribuições à 

Segurança Social 

(6 Meuro) 

No OE Rectificativo 6 meses 
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