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from: General Secretariat 
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Subject: Drought in Portugal and Spain 

- Request from the Portuguese and Spanish delegations 
 
Delegations will find in Annex a document submitted by the Portuguese and Spanish delegations to 

be presented under "Any other business" at the Council ("Agriculture and Fisheries") at its session 

on 19-20 March 2012. 

 

A Portuguese language version is to be found in Annex I and an English language version in 

Annex II. 

____________ 
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ANNEX I 

Nota das delegações portuguesa e espanhola 

Seca em Portugal e Espanha 

 

Desde dezembro de 2011, têm-se verificado níveis de precipitação muito abaixo da média para a 

época, encontrando-se Portugal e Espanha sob o efeito generalizado de uma situação de seca. De 

acordo com o Instituto de Meteorologia de Portugal, regista-se a situação mais grave desde 1931 

com uma precipitação nos meses de inverno de apenas 18% do normal. Em Espanha, a precipitação 

nestes meses de inverno alcançou apenas 29% do que é normal. Desde 1 de Outubro de 2011, início 

da campanha agrícola, até 6 de março de 2012, a precipitação média em Espanha foi de 201 mm, 

43% abaixo da média normal (período de referência 1971-2000). Estes dados coincidem com os 

apresentados pela Comissão Europeia na sua ultima informação sobre seca e geadas e efeitos nas 

culturas (MARS crop yiel forecasting system). 

 

Segundo os cenários de evolução possíveis continuaria sujeito a seca severa. No entanto, as 

previsões de chuva para os próximos dez dias, em Portugal, são nulas e para as próximas 4 semanas 

são abaixo do normal. Em Espanha esperam-se precipitações escassas ou débeis e em qualquer caso 

abaixo da média, havendo pois uma tendência para um agravamento do estado de seca no país. Esta 

situação tem impacto direto no sector agroflorestal, fazendo-se sentir desde já ao nível da escassez 

de alimentos naturais para os animais (forragens, prados e pastagens permanentes), induzindo ao 

mesmo tempo o aumento generalizado do preço dos alimentos grosseiros e obrigando ao consumo 

das reservas de alimentação que estavam previstas para o Verão.  

 

A falta de disponibilidade de água no solo, que determinou um fraco desenvolvimento vegetativo 

das plantas, aliado às altas temperaturas durante o dia que já se fazem sentir nesta época do ano, 

perspetivam uma má campanha de cereais de sequeiro, o que vem agravar a situação de escassez de 

alimentos para os animais potenciando um aumento ainda maior dos custos de produção.  

No setor hortofrutícola de Portugal foi já necessário recorrer à rega para assegurar o bom estado 

vegetativo das plantas e árvores de fruto, com o inerente aumento dos custos de produção. Em 

Espanha, a seca está a afectar a produção de amêndoas.  
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Ao nível do setor florestal, verificaram-se incêndios florestais com um aumento da área ardida. O 

agravamento esperado da situação de seca irá com certeza acarretar um aumento do impacto 

referido, com o alargamento inevitável das consequências negativas para as culturas de primavera 

verão, que continuaremos a acompanhar. 

 

Perante este contorno que se desenha difícil, importa desencadear medidas que de alguma forma 

possam minimizar os efeitos deste período de seca, nomeadamente ajudar os produtores a gerir os 

seus efetivos numa situação de falta de alimentação para os animais, ajudar os produtores a 

salvaguardar os investimentos efetuados, ajudar os produtores a enfrentar este período de custos de 

produção acrescidos e acautelar a situação financeira das explorações agrícolas portuguesas e 

espanholas que este ano estarão sob uma pressão financeira acrescida.  

 

Portugal e Espanha invocam a situação de seca que se abate esta ano sobre o seu território no 

sentido de sensibilizar o Conselho e introduzir o debate sobre as medidas que em nosso entender 

devem ser desenvolvidas e que passam: 

1. pela antecipação dos pagamentos diretos e ligados; 

2. por derrogações no âmbito dos prémios ligados à produção animal; 

3. autorização de medidas que visem compensar os agricultores pelos custos acrescidos 

motivados pela situação de seca. 

 

No âmbito da adaptação do quadro de investimentos à situação de seca em que vivemos, há ainda 

um conjunto de medidas nomeadamente na flexibilização do Programa de Desenvolvimento Rural, 

que Portugal conta desenvolver e que estão dentro do quadro de competências nacionais e que serão 

comunicadas em devido tempo à Comissão. 

 
_______________
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ANNEX II 

Note from the Portuguese and Spanish delegations 

Drought in Portugal and Spain 

 

Since December 2011, much lower than average precipitation for the season has been recorded, and 

Portugal and Spain have been enduring a generalised drought. According to Portugal's Meteorology 

Institute, the situation is at its gravest since 1931, with only 18 % of normal precipitation over 

the winter months; in Spain the precipitation reached only 29 % of its normal level over those 

months. Between 1 October 2011, the beginning of the marketing year, and 6 March 2012, 

average precipitation in Spain was 201 mm, 43 % lower than the normal average (reference period 

1971-2000). These data accord with those presented by the European Commission in its last report 

on drought and frost and their effects on crops (MARS crop yield forecasting system). 

 

According to the possible development scenarios, severe drought is likely to continue. Meanwhile 

the forecast in Portugal is zero rainfall for the next ten days and less than usual for the next four 

weeks. Only scarce or light precipitation is expected in Spain, certainly less than average, meaning 

that the trend in the country is towards a worsening of the drought. This situation has a direct 

impact on the agroforestry sector, and has already made itself felt in terms of shortages of natural 

food for animals (forage, permanent pastures and grasslands), leading at the same time to 

across-the-board price rises for roughage and making it necessary to use up feed reserves meant to 

be kept for the summer. 

 

The unavailability of water in the soil, causing poor plant growth, combined with the high daytime 

temperatures already being experienced at this time of year, presage a bad year for unirrigated 

cereal crops, which will aggravate the food shortage for animals and thereby stimulate still further 

rises in production costs. 

 

It has already been necessary in Portugal's  fruit and vegetable sector to use irrigation to keep plants 

and fruit trees in good condition, necessarily increasing production costs. In Spain, the drought is 

affecting almond production. 
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In the forestry sector, forest fires have occurred, and areas of burnt forest have increased. The 

expected worsening of the drought will undoubtedly increase the impact of this phenomenon, 

inevitably exacerbating the negative effects on spring and summer crops, which we shall continue 

to monitor. 

 

Faced with this difficult situation, it is important to take steps to somehow reduce the effects of this 

period of drought, and in particular help producers to manage their livestock during a shortage of 

feed for animals, help them protect their existing investments and cope with this period of higher 

production costs, and protect the financial situation of Portuguese and Spanish farms, which will 

face increased financial pressure this year. 

 

Portugal and Spain draw the Council's attention to the drought afflicting their territories this year, to 

initiate discussion on the measures that we think need to be applied, including: 

1. bringing forward direct and linked payments; 

2. derogations for premiums linked to animal production; 

3. authorising measures to compensate farmers for higher costs caused by the drought. 

 

As regards adapting the investment framework to the current drought, there is also a set of 

measures, including increasing flexibility in the rural development programme, which Portugal 

intends to apply and which fall within national competence. We shall inform the Commission of 

them in a timely fashion. 

______________ 


