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2 EDITORIAL2

Editorial

DE REGRESSO  
AO BÁSICO
Nas últimas semanas, tivemos 
oportunidade de conhecer um pouco 
melhor os contornos do próximo 
quadro financeiro plurianual da União 
Europeia, até 2027, bem como das suas 
implicações para Portugal.

As medidas anunciadas visam num primeiro 
momento – de premência – responder às 
ameaças emergentes da pandemia e num 
segundo – mais prolongado e de alcance 
estrutural – apontar à dupla transição 
civilizacional na Europa, da neutralidade 
climática e do futuro digital.

Consensualizadas as grandes orientações 
falta agora saber como se materializarão 
elas no dia a dia dos cidadãos e das 
empresas. É nesta expetativa, sobre  
a sua operacionalidade, que desejamos 
programas ágeis de desenvolver e 
medidas articuláveis na execução,  
porque queremos continuar a ser 
parceiros para o sucesso dos objetivos.

Contem, pois, connosco nessa ambição para 
uma agricultura sustentável e modernizada.

Nesta edição, pedimos à AGRO.GES –  
na nossa colaboração permanente –  
a realização de um exame à Fileira dos 
Cereais (Trigo, Milho, Cevada e Arroz).

Como se sabe, o Trigo, o Milho e o Arroz 
são os componentes mais importantes/
essenciais da alimentação humana, mas 
também do consumo animal (através das 
rações, por exemplo).

Com uma avaliação individual e 
diferenciada, o exame desta edição 
não permite conclusões finais comuns. 

No entanto, é possível constatar – sem 
novidade – que a produção nacional de 
Cereais para grão, com a exceção do Arroz, 
apresenta uma reduzida autossuficiência, 
mantendo o país dependente das 
aquisições no exterior, comprometendo 
também a Estratégia Nacional para a 
Promoção da Produção de Cereais.

Esta é uma realidade que as principais 
organizações representativas e 
reconhecidas da fileira – a Associação 
Nacional de Produtores de Cereais 
(ANPOC), a Associação Nacional 
de Produtores de Milho e Sorgo 
(ANPROMIS) e a Associação de 
Orizicultores de Portugal (AOP) – 
conhecem muito bem. Fica aqui o seu 
testemunho, cabendo-me agradecer o 
valioso contributo que aqui asseguram.

Uma última nota sobre nós! Com 
esta edição celebramos um ano de 
publicação da Agro News.

Neste espaço de tempo, o setor primário 
nacional voltou a ser testado com uma 
crise aguda à qual genericamente tem 
resistido bem, continuando a demonstrar 
toda a sua resiliência.

Desde o início da pandemia, fomos 
o Banco que mais apoiou a atividade 
corrente da agricultura nacional, 
financiando mais de 300 milhões de euros 
às empresas e aos agricultores.

Muito obrigado a todos os que confiam  
em nós e na nossa parceria!

João Nuno Palma
Vice-Presidente da Comissão Executiva



Em análise

FILEIRA DOS CEREAIS 
(TRIGO, MILHO, 
CEVADA E ARROZ)

A alimentação humana e animal estão fortemente  
dependentes do consumo de cereais. Com o objetivo  
de auxiliar o empresário e o investidor, com informação  
mais precisa e fiável sobre o ponto de situação da fileira,  
procurando também retratar o respetivo nível estimado  
de risco, solicitámos à AGRO.GES a elaboração  
de um exame à fileira dos cereais.
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1. SÍNTESE DE 2018
EM PORTUGAL 

Fileira dos cereais (trigo, milho, cevada e arroz)

229.727
Hectares 

(≈6% da SAU)

27.025
Hectares 

(85% mole e 15% duro) 

1.103 
Mil toneladas  
de produção

Cereais Trigo Milho

109,7 M€
De exportações

388
Mil toneladas

282 €/t
Preço médio 

de exportação

856,2 M€
De importações

189 €/t
Preço médio 

de importação

67.749 
Toneladas de produção
(84% mole e 16% duro)

5,3 M€
De exportações

26 Mil toneladas

199 €/t
Preço médio 

de exportação

256,3 M€
De importações

198 €/t Preço médio 
de importação

83.356 
Hectares

713.860 
Toneladas 

de produção

4,5
Milhões 

de toneladas

1,3 Milhões 
de toneladas 

191 €/t 217 €/t
Preço médio 
trigo mole*

Preço médio 
trigo duro*

50,7 M€
De exportações

246 Mil toneladas

206 €/t
Preço médio 

de exportação

458,2 M€
De importações

169 €/t
Preço médio 

de importação

2,7 Milhões 
de toneladas

151 €/t Preço 
médio*

Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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20.256
Hectares 

Cevada Arroz

60.238
Toneladas de produção

5,5 M€
De exportações

29 Mil toneladas

189 €/t
Preço médio 

de exportação

60,2 M€
De importações

185 €/t Preço médio 
de importação

29.350 
Hectares

160.794
Toneladas 

de produção

325 Mil toneladas 

181 €/t 163 €/t
Preço médio 

cevada 
dística* 

Preço médio 
cevada 

hexástica* 47,1 M€
De exportações

83 Mil toneladas

566 €/t
Preço médio 

de exportação

69,4 M€
De importações

433 €/t
Preço médio 

de importação

Empresas em 
cerealicultura,  
incluindo arroz

3.314

2
Organizações 

produtoras certificadas 
para cereais para grão 

incluindo arroz,  
13 OP certificadas 

para cereais para grão 
excluindo arroz e 10 OP 

certificadas em arroz

705,5 M€
Volume de negócios,  

dos quais 207,5 
milhões de euros 
correspondem à 

produção (cerealicultura, 
incluindo arroz), 323 
milhões de euros à 

moagem de cereais e 
174,9 ao descasque, 

branqueamento e outros 
tratamentos do arroz

Não existem quaisquer 
incentivos diretos à 
produção de cereais 
para grão, à exceção 
para o arroz, com um 
pagamento ligado à 

produção de 191,73€/ha 
em 2018 (montante total 

de 5,68 milhões de euros)

*Fonte: SIMA, IndexMundi, E-Malt

160 Mil toneladas

352 €/t Preço 
médio*
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Em Portugal, ao longo dos últimos dez anos, a área dos cereais para grão 
decresceu, em média, à taxa de 4,5% ao ano.

02. PRODUÇÃO DE CEREAIS  
EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS 
INDICADORES NACIONAIS

(ha)Área de Cereais para Grão em Portugal, por tipo de Cultura; 2008 - 2018 
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Entre 2008 e 2018, a área de cereais para grão observou os maiores 
decréscimos no Alentejo e Algarve, em média 6,1% e 6,4% ao ano, 
respetivamente. Em 2008, o Alentejo representava 53% da área dos 
cereais para grão, representando aos dias de hoje 43%. A área de 
cereais decresceu em todas as regiões agrárias, tendo observado  
o menor decréscimo na Beira Interior e Beira Litoral. O cereal que viu  
a sua área a decrescer mais acentuadamente foi o trigo, a um ritmo  
de 11,2% ao ano, com grande importância do Alentejo e do Ribatejo  
e Oeste nesta quebra.

Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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O cereal que observou a menor quebra, seguido do milho e da cevada, 
foi o arroz, com 1,1% ao ano.

No que às produtividades diz respeito, os cereais, de um modo geral, 
melhoraram na última década, tendo crescido entre 2% e 3% ao ano em 
todas as regiões, à exceção da Beira Interior, Algarve e Açores, onde 
diminuíram. Apesar da melhoria, tal como seria de esperar, observou-se 
alguma oscilação ao longo dos dez anos.

(t/ha)Produtividade de Cereais para Grão em Portugal, por tipo de Cultura; 2008 - 2018
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(t)Produção de Cereais para Grão em Portugal, por tipo de Cultura; 2008 - 2018
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O volume de produção dos cereais tem acompanhado a tendência de 
decréscimo das respetivas áreas, mas mais suavemente devido à melhoria 
da produtividade. Alcançou máximos dos últimos dez anos em 2013  
(1,36 milhões de toneladas em Portugal).

(€/t)Evolução do preço dos principais Cereais para Grão em Portugal, 2008 - 2018
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE

O crescimento da produtividade média na última década fica a dever-se  
à adoção de novas tecnologias, nomeadamente a agricultura de precisão,  
e à profissionalização do regadio.
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Na última década, o preço médio do trigo mole foi de 197,18 €/t,  
do trigo duro 230,37 €/t, da cevada dística 192,02 €/t, da cevada 
hexástica 176,30 €/t, do milho 189,67 €/t e do arroz 406,67 €/t.

O volume de negócios total associado à cerealicultura foi de 705,5 
milhões de euros em 2018, dos quais apenas 30% correspondem à 
produção dos mesmos, com um ligeiro decréscimo desde 2008,  
mas dentro da média.

Esta evolução ligeiramente desfavorável reflete a diminuição das áreas  
e volumes produzidos.

(103€)Evolução do volume de negócios dos Cereais, 2008 - 2018
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03. PRODUÇÃO DE CEREAIS  
EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS 
INDICADORES POR REGIÕES
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Evolução da área de Trigo em Portugal, 1998 - 2018
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Evolução da área de Trigo Duro em Portugal, 1998 - 2018
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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Evolução da área de Cevada em Portugal, 1998 - 2018
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Evolução da produção de Milho Grão em Portugal, 1998 - 2018
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Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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Através dos gráficos anteriores, 
podemos verificar que tanto  
a área, como a produção de 
cereais para grão em Portugal  
têm acompanhado bastante a 
região do Alentejo, que em termos 
de superfície tem observado uma 
diminuição bastante significativa  
e uma oscilação de produções 
com uma diminuição verificada 
mais no longo prazo. Contudo, 
apesar dos maus resultados, 
nos últimos anos não se observa 
qualquer reação em termos gerais.

Na situação do trigo em  
particular podemos constatar  
um decréscimo muito acentuado 
nos últimos anos, principalmente 
no que ao trigo duro diz respeito, 
em que se observa um grande 
aumento a partir de 1999, mas que 
em 2005 cai abruptamente com 
um decréscimo quase de 100%.  
O trigo mole, com uma tendência 
inversa ao trigo duro entre 1999 
e 2005, em 2005 registou uma 
subida, mas desde aí tem  
vindo a decrescer, uma queda  
de 80% da área desde então.  

A produção tem acompanhado as 
oscilações da superfície cultivada. 
Relativamente às regiões, vemos 
um claro peso do Alentejo.

A cevada tem-se mantido 
moderadamente constante,  
com um aumento considerável  
de 2004 até 2010, tendo voltado 
à superfície habitual nesse mesmo 
ano, estabilizado desde aí.  
No que há produção diz respeito 
tem-se observado a partir  
de 2012 um claro aumento  
de produtividade, que contrariou 
o ligeiro decréscimo de áreas.  
Tal como acontece na cultura  
do trigo, o Alentejo tem um peso 
muito grande também na cultura 
da cevada.

No caso do milho, desde 1998 
observa-se um decréscimo 
na sua superfície tal como na 
produção, se bem que bastante 
menos acentuada. Nesta cultura, 
as várias regiões agrícolas têm 
um peso semelhante, com uma 
predominância do Entre Douro  
e Minho, Beira Litoral, Ribatejo  
e Oeste e Alentejo.
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Evolução da produtividade de Trigo em Portugal, 1998 - 2018
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Por fim, o arroz, praticamente restringido a três regiões, 
Ribatejo e Oeste, Alentejo e Beira Litoral, tem-se mantido 
minimamente estável, com um ligeiro aumento de área 
desde 2010, principalmente devido ao Ribatejo e Oeste,  
que observou um aumento da sua área. Quanto à produção, 
o Alentejo perdeu o seu peso, tendo o Ribatejo e Oeste 
assumido a maior importância.

Relativamente à produtividade, como podemos ver 
nos quadros seguintes, no trigo observamos um claro 
aumento de produtividades nos últimos anos e uma clara 
superioridade na região do Ribatejo e Oeste. Na cevada  
e no milho verifica-se também um aumento de produtividade, 
mais acentuado na cevada, bem como uma melhor 
produtividade no Ribatejo e Oeste em relação às restantes 
regiões. Por fim, no arroz mantem-se bastante estável  
e equiparável em todas as regiões.

Fonte: INE, AGRO.GES, UE



Evolução da produtividade de Trigo Duro em Portugal, 1998 - 2018 
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Evolução da produtividade de Arroz em Portugal, 1998 - 2018
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Evolução da produtividade de Milho Grão em Portugal, 1998 - 2018
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04. COMÉRCIO  
INTERNACIONAL

Milhões €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportações 40,2 43,1 34,3 42,4 32,0 27,7 67,9 48,6 63,8 72,8 109,7

Trigo 13,7 11,5 9,8 8,3 9,9 1,9 7,6 3,5 6,9 8,8 5,3

Cevada 0,5 8,5 4,5 8,2 1,0 1,0 2,9 3,6 4,5 6,7 5,5

Milho 16,3 7,5 6,3 9,5 8,0 7,6 22,7 9,5 10,9 16,5 50,7

Arroz 4,9 14,0 12,7 12,7 11,3 16,3 32,9 31,0 40,2 39,6 47,1

Importações 802,8 608,7 640,0 829,5 834,3 746,7 711,0 729,4 737,4 770,6 856,2

Trigo 309,0 254,2 260,2 305,6 339,0 254,6 265,4 270,1 261,2 274,4 256,3

Cevada 56,6 68,5 61,9 75,4 50,9 52,4 54,3 57,3 61,0 62,7 60,2

Milho 332,7 217,3 255,1 374,6 379,0 370,5 325,3 317,9 337,0 364,9 458,2

Arroz 62,5 47,7 48,0 52,8 47,3 49,1 50,4 66,9 65,2 54,2 69,4

Balança
comercial -762,6 -565,6 -605,8 -787,1 -802,3 -719,0 -643,1 -680,7 -673,6 -697,8 -746,5

Trigo -295,3 -242,7 -250,4 -297,3 -329,1 -252,8 -257,8 -266,6 -254,3 -265,6 -251,0

Cevada -56,1 -60,0 -57,3 -67,2 -49,9 -51,4 -51,4 -53,8 -56,6 -55,9 -54,7

Milho -316,4 -209,8 -248,8 -365,1 -370,9 -362,9 -302,6 -308,4 -326,1 -348,4 -407,5

Arroz -57,6 -33,7 -35,3 -40,1 -36,0 -32,8 -17,6 -35,9 -25,0 -14,6 -22,3
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Exportações de Trigo e Misturas de Trigo para os principais países em 2018  € 

Espanha Reino Unido Alemanha

5.316.712

18.381 4.274

Milhares € Exportações de Cereais para Grão para os principais países em 2018

Espanha Países 
Baixos

1.795

65.313

Reino Unido

5.460

Jordânia

4.763

Albânia

3.329

República
Árabe Síria

6.427

França

5.316

Angola

3.555

Fonte: INE, AGRO.GES, UE

Milhares € Importações de Cereais para Grão dos principais países em 2018

França Ucrânia Brasil AlemanhaEspanha Canadá Guiana RoméniaEUA Bulgária

188.338

143.567

122.513

98.433
86.442

47.446
38.848

28.152 20.640 17.828
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Importações de Trigo e Misturas de Trigo dos principais países em 2018 Milhares € 

França Espanha Extra 
União

Europeia

CanadáAlemanha Suécia Rússia RoméniaUcrânia PolóniaBulgária

147.792

30.233 27.984 215.533
10.075 9.188 6.876 5.809 4.428 4.418 3.846

Exportações de Cevada para os principais países em 2018  € 

Espanha Cabo Verde França Suíça

5.482.688

3.882 3.085 1.961

Importações de Cevada dos principais países em 2018 Milhares € 

Espanha França Reino Unido FinlândiaAlemanha Países Baixos Bélgica

33.167

15.098

7.732
4.074

83 59 4
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Importações de Milho dos principais países em 2018

Ucrânia Brasil Canadá EUA França EspanhaAlemanha

137.722
122.486

72.073

36.606 36.385
22.440

15.381

Milhares € 

Fonte: INE, AGRO.GES, UE

Exportações de Milho Grão para os principais países em 2018 Milhares € 

Espanha França Reino Unido Angola

48.129

1.568 554 301



Importações de Arroz dos principais países em 2018

Guiana Espanha Mianmar CambojaPaquistão Paraguai ÍndiaSuriname Itália

Milhares € 

20.640

12.845

5.771
5.041

3.905 3.871 3.682 3.256 3.001
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Milhares € Exportações de Arroz para os principais países em 2018

República
Árabe Síria

Reino UnidoEspanha Jordânia França

6.427

5.590
4.887 4.763

3.720
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O saldo da balança comercial 
dos cereais para grão tem sido 
bastante negativo, mantendo-se 
estável na última década, apesar 
das pequenas oscilações.   
Nos quatro diferentes tipos  
de cereais aqui analisados 
apresenta-se negativo, assumindo 
com maior peso o trigo e o 
milho. Atingiu o pico da última 
década em 2012, com menos 802 
milhões de euros. Observando a 
tabela anterior rapidamente se 
percebe que este valor negativo 
é devido ao grande peso que as 
importações têm no que a estes 
bens diz respeito.

Relativamente às exportações, 
que apesar de pouco peso na 
balança também existem, são 
quase exclusivamente apenas  
para Espanha, à exceção do arroz, 
em que a Síria, o Reino Unido,  
a Jordânia e França, como outros 
países, também têm algum peso.

Quanto às importações, depende 
muito do cereal de que estamos 
a falar. Relativamente ao trigo, 
importamos a grande maioria  
de França; a cevada, de Espanha, 
França e Reino Unido; o milho, 
da Ucrânia, Brasil e Alemanha; 
e o arroz, da Guiana, Espanha, 
Mianmar, seguindo-se uma série 
de países com um menor peso.

Fonte: INE, AGRO.GES, UE
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05. PRODUÇÃO 
DE CEREAIS NO MUNDO 

O trigo tem como maior produtor 
em termos mundiais a China, 
seguindo-se a Índia, Rússia, EUA  
e França. A Índia, apesar de se situar 
como segundo maior produtor de 
trigo do mundo, é o país que maior 
área possui. A produção europeia  
foi de 242 milhões de toneladas 
(33% da produção mundial).

Quanto à cevada, a Rússia  
distancia-se bastante como  
o maior produtor, seguindo-se 
a França, Alemanha, Austrália, 
Espanha e Canadá. A Rússia 
também lidera em termos  
de área. A produção europeia  
foi de 83 milhões de toneladas  
(59% da produção mundial).

Relativamente ao milho, os EUA  
e a China são os maiores 
produtores em termos de área  
e produção, seguindo-se o Brasil,  
a Argentina e a Ucrânia.  
A produção europeia foi de  
128,5 milhões de toneladas  
(11% da produção mundial).

Por fim, o arroz tem como  
maior produtor a China e Índia, 
seguindo-se o Bangladesh,  
o Vietname e a Tailândia.  
A produção europeia foi  
de 4 milhões de toneladas  
(0,5% da produção mundial).

Fonte: Food and Agriculture Organization (FAO)



26 FILEIRA DOS CEREAIS (TRIGO, MILHO, CEVADA E ARROZ)

06. OUTLOOK  
PARA PORTUGAL   
– ESTIMATIVA 2020
O ano 2020 deverá registar uma quebra sensível nos volumes de 
produção da generalidade dos cereais de outono-inverno (-15% a 30%  
em relação à média dos últimos cinco anos), com exceção do centeio  
e da cevada para os quais se estima um volume ligeiramente superior  
à referida média.

Culturas

2020 Índices

x 103 t
2020

(Média 2015/19 Po=100)
2020

(2019 Po=100)

Trigo mole 46 78 90

Trigo duro 8 85 95

Triticale 21 70 95

Centeio 18 109 105

Cevada 52 100 100

Aveia 41 81 90

Em relação ao milho, as sementeiras decorreram com algum atraso, resultante 
das interrupções que a precipitação nos meses de abril e maio provocaram 
nos trabalhos de instalação da cultura. Tendo em conta a estabilização 
das áreas semeadas e o decorrer do ano agrícola (que permitiu uma 
homogeneização assinalável no desenvolvimento das searas), estima-se  
que a produção se mantenha em níveis semelhantes à dos anos anteriores. 



Fonte: INE

As áreas semeadas mais 
precocemente já iniciaram a 
respetiva colheita, estando as 
produtividades em linha com  
o esperado.

Realçamos, em relação ao milho, 
a estabilização das áreas ao longo 
dos últimos cinco anos, em valores 
que oscilam entre os 76 e os 80 
mil hectares, a que não é estranha 
a relativa estabilização nos preços 
desta commodity que se tem 
observado neste período.

2020 tem sido um ano difícil para a 
cultura do arroz, fundamentalmente 
pelo atraso que as chuvas de 
primavera vieram provocar nas 
sementeiras, atrasando o seu ritmo. 
Registe-se a redução de cerca 
de 3.000 ha na área semeada 
no Vale do Sado (devido a obras 
na infraestrutura de rega) e uma 
pressão assinalável dos níveis de 
infestação de canteiros em diversas 
regiões (fundamentalmente milhãs 
e arroz bravo).

No seu conjunto, as perturbações 
que ocorreram no desenvolvimento 
das searas de arroz permitem 
estimar alguma quebra no volume 
global de produção (em torno dos 
10%). Em relação ao preço, este 
tem-se mantido relativamente 
estável (com ligeira tendência de 
aumento) em torno dos valores 
verificados nos últimos anos.

27MILLENNIUM AGRO NEWS
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07. OUTLOOK  
PARA A UNIÃO 
EUROPEIA
Sucessivas colheitas recorde 
da maior parte dos cereais 
provocaram um aumento 
significativo de stocks e níveis 
de preços nos mercados 
internacionais bastante mais 
reduzidos do que se previa  
no final da década passada

Apesar da produção mundial  
de cereais ter tornado a subir  
em 2019, os stocks finais 
verificaram uma redução.  
Este facto ficou a dever-se  
a uma redução muito significativa 
dos stocks de milho na China.

No caso do arroz, as condições 
climatéricas adversas e margens 
reduzidas traduziram-se em ligeiras 
reduções na produção global de 
arroz em 2018. No entanto, os 
stocks acumulados mantiveram 
uma expansão da oferta global  
no ano 2019. 

Perspetiva global de investimento 
válida até nova atualização.

Enquanto se prevê um ligeiro 
aumento na área total de cereais, 
as áreas de trigo mole e milho,  
no longo prazo, deverão observar 
um aumento mais acentuado.  
A área de trigo mole, de acordo 
com as previsões, deve expandir-se  
no final do período indicado  

Rating atual c/perspetiva
de evolução moderada
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e atingir 23,8 milhões de ha.  
Uma tendência semelhante  
é esperada para o milho, com  
o aumento da área de sementeira 
para 8,8 milhões de ha, graças 
ao fortalecimento da procura por 
parte da nutrição animal e fins 
industriais. Em contraste, as áreas 
de trigo duro e cevada podem vir a 
diminuir ligeiramente, prevendo-se 
um decréscimo de 0,5% ao ano, 
resultando em 11,6 milhões de ha 
de cevada e 2,4 milhões de ha de 
trigo duro em 2030. Prevê-se um 
crescimento para 319 milhões de 
toneladas (aumento de 5% em 
comparação à média 2018-2020).

As indústrias de rações continuam 
a ser o primeiro escoamento para 
os cereais da UE e representa 
60% do consumo total dos três 
principais: trigo, milho e cevada.  
O mercado da UE de rações está  
a evoluir para uma produção 
local e não geneticamente 
modificada. Isto leva a um impacto 
sobre a procura de cereais para 
alimentação ou para produção  
de derivados em termos de volume  
e ainda maior em termos de valor. 

O comércio mundial de trigo 
continuará a crescer à medida  

que a procura global se fortaleça.  
A UE, graças à elevada produtividade 
do solo e à localização próxima dos 
principais mercados importadores, 
continuará a ser a terceira principal 
região exportadora. A competição  
de regiões próximas, como o Mar 
Negro, está a tornar-se cada vez 
maior. Estes exportadores  
expandem o acesso ao mercado 
ao mesmo tempo que melhoram 
produtividades e infraestruturas 
logísticas. Espera-se que a  
região do Mar Negro ganhe novas 
quotas de mercado às custas  
da UE, que poderia chegar a 27 
milhões de toneladas de exportações 
em 2030. Prevê-se a mesma 
tendência para a cevada, onde as 
exportações da UE podem chegar 
a 9,1 milhões de toneladas. Em 
contraste, as importações de milho 
da UE irão manter-se elevadas, 
particularmente no início do período 
em perspetiva, mas espera-se que 
se estabilizem próximo do final do 
período, devido ao enfraquecimento 
da procura para rações animais. 
Prevê-se que os preços do trigo  
e do milho na UE cheguem a 214 €/t  
e 211 €/t, respetivamente. Os preços 
do trigo na UE irão de encontro ao  
preço mundial.

Fonte: FAO Agricultural Outlook 2020-20291; EU Agricultural Outlook 2019-20302

1)  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1112c23b-en.pdf?expires=1600333275&id 
=id&accname=guest&checksum=41FCF56C60EA9BE0685C318D9D1BA73A

2)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/ 
agricultural-outlook-2019-report_en.pdf
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PRODUÇÃO 
DE MILHO

Ponto de situação

produção de energias renováveis 
(bioetanol e biogás), conferem a 
esta cultura um elevado potencial 
no que diz respeito à sua possível 
transformação e aplicação nas 
mais diversas indústrias.

Produção de milho em Portugal
Este ano semearam-se em Portugal 
cerca de 115 mil hectares de milho, 
dos quais 66 mil hectares se destinam 
à produção de grão e 49 mil hectares 
à produção de silagem. 

Quando comparado com os restantes 
cereais, o milho continua a ser, de 
forma destacada, o principal cereal 
semeado em Portugal, ocupando 
cerca de 40% da sua área total. 

Produção mundial de milho 
O milho é, sem dúvida alguma, 
a cultura arvense com maior 
expressão à escala mundial,  
sendo anualmente produzidas 
1.166 milhões de toneladas deste 
cereal, contra 763 milhões  
de toneladas de trigo. 

As inúmeras utilizações que 
atualmente podem ser dadas  
a este cereal, tais como a silagem 
(base da alimentação do efetivo 
leiteiro), os alimentos compostos 
para animais, a alimentação 
humana (amidos, gritz, farinhas, 
etc.) ou, mais recentemente, 
os materiais biodegradáveis 
(bioplásticos e fibras) e a 
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Por outro lado, o milho está 
presente em mais de 67 mil 
explorações agrícolas distribuídas 
de norte a sul, desempenhando  
um papel fundamental na vitalidade 
sócio económica das zonas rurais 
onde é produzido e revelando-se 
imprescindível na manutenção da 
nossa paisagem e no ordenamento 
do nosso território.

Estratégia nacional para  
a promoção da produção  
de cereais
O nosso país é historicamente 
dependente da importação  
de cereais, mas se os níveis  
de auto-aprovisionamento  
eram de 60% em 1989,  
a diminuição da produção  
e o aumento das necessidades 
conduziram a um valor atual  
que se revela preocupantemente 
reduzido face às crescentes 
incertezas que se vivem  
ao nível da geopolítica mundial 
(cerca de 35% no caso do milho).

Tendo consciência desta realidade, 
o XXI Governo Institucional aprovou 
em 2018 a Estratégia Nacional  
para a Promoção da Produção  

de Cereais, que propõe a aplicação 
de 17 medidas.

Apesar desta realidade, cabe 
relembrar que Portugal tem 
condições de produção muito 
interessantes, encontrando-se 
os produtores nacionais na 
vanguarda do investimento em 
nova tecnologia, o que lhes 
permite atingir produtividades 
médias por hectare bastante 
elevadas, constituindo uma 
referência a nível europeu.

No entanto, a situação atual  
que se vive no mercado mundial 
de cereais, com cotações muito 
deprimidas, revela-se muito 
inquietante para os produtores 
nacionais e para as suas 
organizações, obrigando-os  
não só a procurar novos mercados, 
com especial destaque para  
o da alimentação humana, como 
também a desenvolver novas 
estruturas de comercialização  
que possibilitem valorizar  
a produção nacional a nível  
interno e externo.
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A nova PAC pós-2020 
Efetivamente, de entre as 17 
medidas previstas na estratégia, 
algumas têm um âmbito mais 
económico – redução dos custos 
energéticos; outras são mais 
técnicas – capacitação técnica 
dos produtores nacionais e das 
suas organizações; outras têm um 
cariz mais comercial – valorização 
da produção nacional a nível 
interno e externo e constituição  
de uma Organização 
Interprofissional; e outras 
dependem das negociações  
a terem lugar no âmbito  

da nova Política Agrícola 
Comum (PAC) – apoio ligado 
à concentração da oferta, 
apoios ligados ao setor do 
milho e pacote de medidas 
agroambientais adaptadas  
a este setor. 

Por último, gostava de deixar  
uma mensagem de esperança 
para que, numa altura em que  
os preços do milho se encontram 
efetivamente em patamares tão 
baixos, o Ministério da Agricultura 
seja capaz de implementar, em 
conjunto com as organizações 
que representam os agricultores 
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€/tCotações do milho (Euronext) 
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nacionais, entre as quais se 
destaca a ANPROMIS, a Estratégia 
Nacional para a Promoção da 
Produção de Cereais, que se 
revela fundamental para garantir 
um rendimento condigno aos 
produtores portugueses, o que 
lhes permitirá o relançamento 
deste tão importante setor da 
agricultura nacional, como é o  
do milho.

Jorge Durão Neves 
Presidente da Associação Nacional 
dos Produtores de Milho e Sorgo 
(ANPROMIS)



34 PONTO DE SITUAÇÃO - PRODUÇÃO DE ARROZ

Situação atual da produção  
de arroz em Portugal
Em Portugal, a média dos 
últimos cinco anos foi de 30.000 
hectares de área cultivada, o que 
corresponde a uma produção total 
de 185.000 t, com uma média de 
produção de 6,2 t/ha. Portugal é o 
quarto maior pais produtor da UE 
e o maior consumidor per capita 
entre os 27 Estados-Membros, 
com um consumo por habitante 
de 17kg/ano. A área de cultivo do 
arroz em Portugal encontra-se 
repartida maioritariamente pelos 
Tejo e Sorraia (17.300 ha), Mondego 
(6.000 ha) e Sado (6.000 ha) e 
ainda em regadios privados um 
pouco por todo o sul do país.

O arroz é um dos cinco setores 
do agroalimentar que assegura a 
autossuficiência alimentar do país, 

PRODUÇÃO 
DE ARROZ

contrariando o défice estrutural  
da balança agroalimentar, por via  
das exportações.

Este ano, a situação é preocupante, 
com um decréscimo de produção 
de 15% devido à seca e às várias 
obras que estão a ser feitas nos 
perímetros hidrográficos das bacias 
onde se encontra a área cultivada. 
Disso foi exemplo a obra nos diques 
do Mondego no seguimento da 
tempestade Elsa, que foi resolvida 
entretanto, mas que ameaçaram 
toda a produção da região, a obra 
de infraestruturação no Sado, que 
impossibilita este ano 3.000 ha, ou 
ainda a seca na zona de Campilhas 
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e Alto Sado que impossibilitou  
o cultivo de 1.100 ha.
 
O arroz faz atualmente parte 
da Estratégia Nacional para a 
Promoção da Produção de Cereais 
e o objetivo especifico assumido 
para arroz é manter a produção 
atual, pois ao contrário dos 
outros cereais que integram esta 
estratégia, a especificidade desta 
cultura por alagamento faz com que 
em termos de área as limitações 
sejam evidentes.

Perspetivas de evolução  
do setor em Portugal
O setor está apostado em fazer  
a sua parte para continuar  
a assegurar a autossuficiência 
do país e garantir um alinhamento 
com a Estratégia Nacional para a 
Promoção da Produção de Cereais, 
mas para tal é necessário um 
elevado nível de comprometimento 
político que dê conforto ao setor 
para continuar a cumprir a sua 
missão. Assim, é necessário que  
a obra a decorrer no Sado cumpra  
o calendário inicial e que as 
albufeiras de Campilhas e Alto  

Sado sejam alvo de intervenção 
para assegurar a existência de água. 

As grandes apostas do setor 
passam atualmente pelo 
desenvolvimento de variedades  
de sementes portuguesas 
adaptadas às condições 
edafoclimáticas com melhoria 
de produtividades, reduzindo a 
forte dependência das sementes 
importadas e promoção do 
consumo interno/externo com 
divulgação do arroz português  
em mercados internacionais.

Expetativas dos produtores de arroz 
sobre a futura reforma da PAC
O setor está atualmente a 
trabalhar nos vários cenários  
da Reforma da PAC, mas  
o ponto de partida é garantir  
a manutenção dos níveis de  
apoios que sustentam a  
viabilidade das explorações 
agrícolas produtoras de arroz.  
A importância da cultura em 
termos de autossuficiência 
alimentar e a impossibilidade  
de conversão agronómica  
da área cultivada noutro tipo  
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de cultura, que tão pouco  
é desejável do ponto de vista 
estratégico, faz com que tenha  
que haver uma sensibilidade 
especial que historicamente tem 
sido acautelada nas sucessivas 
reformas da PAC. Esta reforma 
da PAC tem como princípio geral 
o reforço da subsidiariedade 
dos Estados-Membros e, por via 
do PEPAC, Portugal terá uma 
latitude de decisão nacional, como 
nunca antes terá tido. O setor 
está a acompanhar de perto as 
novidades que vão chegando de 
Bruxelas e mesmo com um período 
transitório que já foi decidido para 
a reforma da PAC, as negociações 
ao nível do Conselho da UE não 
param, sobretudo agora que já 
há uma decisão do Conselho 
Europeu sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual 2021-2027. O setor do 
arroz está em conversações com 
o governo para dar o seu parecer 

sobre temas tão importantes como 
os eco-regimes, os pagamentos 
ligados, a transferência de verbas 
do segundo para o primeiro pilar, 
um mecanismo de incentivo à 
qualidade do arroz e a arquitetura 
das medidas agroambientais.

Carlos Amaral 
Presidente da Associação 
Orizicultores de Portugal (AOP) 
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PRODUÇÃO  
DE CEREAIS DE 
OUTONO/INVERNO
O setor dos cereais em Portugal tem, nos últimos vinte 
anos, sofrido enormes alterações. Depois da adesão  
de Portugal à Comunidade Económica Europeia, e após  
a integração na Política Agrícola Comum, no ano 1991,  
a superfície agrícola nacional ocupada com cereais iniciou 
um processo de enorme redução de área. No final dos anos 
80, ocupava cerca de 900 mil hectares, em 2020 esse 
valor andará pelos 300 mil hectares.

Temos, no entanto, assistido a uma maior profissionalização 
deste tipo de produções, com enormes ganhos de eficiência, 
pelo que a produção anual baixou apenas 44% quando a 
área ocupada reduziu 66%.
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A maior parte desta área  
passou a ser ocupada com 
pastagens em regime extensivo, 
ou abandonada, e, nos melhores 
solos, com disponibilidade 
de água, por culturas com 
rentabilidades mais elevadas 
como as culturas permanentes.

Isto levou-nos à situação em  
que nos encontramos hoje, com 
um nível de autoaprovisionamento 
de cerca de 23% para a totalidade 
dos cereais, e, no caso do trigo 
mole e trigo duro, de cerca de 
5%, tornando Portugal um caso 
singular na UE, só ultrapassado 
por Malta.

Neste contexto, o anterior 
Governo fez aprovar, em julho  
de 2018, uma resolução de 

conselho de ministros em  
que ficou definida a “Estratégia 
Nacional para a Promoção  
da Produção de Cereais” com 
o objetivo claro de inverter  
esta tendência.

Esta estratégia assenta em três 
eixos fundamentais: 

1.  Reduzir a dependência 
externa, consolidar e aumentar 
as áreas de produção;

2. Criar valor na fileira dos cereais;

3. Viabilizar a atividade agrícola 
em todo o território.

Daqui saíram 17 medidas, 
quanto a nós passíveis de 
ser implementadas no prazo 
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estipulado de cinco anos,  
para assim aumentar o grau  
de autoaprovisionamento dos 
cereais praganosos de 5% hoje, 
para 20% no final de 2023,  
e voltar a ter cereais em todas  
as regiões do país.

Acresce que, a par das medidas 
indicadas na estratégia, a 
produção também está a fazer 
o seu trabalho para alterar este 
paradigma, e na nossa opinião, 
esta mudança passa sobretudo 
pela valorização da nossa 
produção, e essa valorização  
terá de ser feita pelo rendimento  
e pela qualidade.

Na questão do rendimento,  
a ANPOC, em colaboração com 
o INIAV e o Instituto Politécnico 
de Beja, leva a cabo, pelo quarto 
ano consecutivo, uma formação 
técnica, muito prática, destinada  
a agricultores e técnicos, que  
se estende ao longo de toda  
a campanha (novembro a junho), 

acompanhando campos nas 
diversas fases da cultura,  
com o objetivo de dotar os 
participantes de conhecimentos 
técnicos para a utilização mais 
eficiente dos recursos, o recurso  
a novas tecnologias, para adequar 
o itinerário técnico da cultura ao 
seu potencial produtivo. São cerca 
de 30 formandos por ano, 
e todos os anos temos esgotado 
as inscrições.

Do lado da qualidade, apesar 
de não termos condições 
edafoclimáticas nem de solos  
para grandes produções, como 
por exemplo França ou Alemanha, 
temos, no entanto, condições 
para produzir qualidade, e essa 
característica é valorizada pela 
indústria, e começa também  
a ser valorizada pelo consumidor. 
Assim, e para garantir a qualidade 
do cereal nacional, a ANPOC 
publica todos os anos a LVR (Lista 
de Variedades Recomendadas) 
que não é mais do que um ranking 
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das variedades que, nos dois 
ensaios que anualmente são 
realizados pelo IP Beja e pelo 
INIAV no Alto e no Baixo Alentejo, 
têm as melhores prestações, quer 
agronómicas quer de qualidade, 
que é validada pela indústria.

Assim, obtemos lotes maiores, 
mais homogéneos e com 
qualidade superior. Com esta 
matéria-prima, criámos em 2019  
a marca “Cereais do Alentejo” que 
tem tido neste ano de existência 
um enorme reconhecimento. 
Estamos neste momento em 
duas grandes superfícies (Sonae 
e Auchan) no pão corrente em 
várias referências, na cerveja, 
com a edição da cerveja Bohemia 
Cereais do Alentejo, e nas  
massas Nacional.

A produção tem feito o seu 
caminho, mas não tem sido 
suficiente para atingir os objetivos 
de autossuficiência a que nos 
propusemos, pelo que a PAC,  
e os seus instrumentos de política 
são fundamentais para que 
consigamos produzir mais cereais 
em Portugal. Estamos confiantes 
que o Governo levará em conta  
as recomendações da estratégia  
e que no PEPAC (Plano Estratégico 
para a Política Agrícola Comum)  
que está a preparar para apresentar 
à Comissão Europeia contemple 
este setor, por forma a inverter  
a tendência de redução a que  
temos assistido.

A produção de cereais é muito 
importante em qualquer país, por 
vários motivos: em primeiro lugar, 
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por ser a base da alimentação. 
Pegando na abordagem de dividir 
a produção de grãos de um país 
pelo seu número de habitantes e 
avaliar se o resultado fica abaixo 
de 250 kg/pessoa/ano, sinónimo 
de insegurança alimentar, Portugal 
apresenta um resultado de 107 kg/
pessoa/ano! Em segundo, porque 
são culturas muito eficientes na 
utilização da água (que no nosso 
clima mediterrânico, fruto das 
alterações climáticas, é cada 
vez mais um bem escasso) e, em 
terceiro, porque numa lógica de 
sustentabilidade e de redução da 
aplicação de fatores de produção, 
a rotação é muito importante.

O aumento da biodiversidade,  
os serviços dos ecossistemas  
e a sustentabilidade da produção 
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são cada vez mais preocupações  
dos agricultores e da sociedade 
em geral, e este setor tem aqui  
um papel fundamental.

Estamos a fazer o nosso trabalho, 
acreditamos que o Ministério  
da Agricultura também,  
o Governo está empenhado.  
Julgo que será possível voltar  
a ter um setor forte, em todo  
o território, evitando o abandono, 
e em que os produtores tenham 
rentabilidades interessantes, 
produzindo com maior eficiência  
e vendendo melhor.

José Pereira Palha 
Presidente da Direção  
da Associação Nacional  
dos Produtores  
de Cereais (ANPOC)



O Millennium bcp voltou a estar 
presente na AgroGlobal – Feira  
das Grandes Culturas, que decorreu 
em Valada (Cartaxo), entre 9 e 11 de 
setembro. Esta edição realizou-se em 
formato digital, devido à pandemia, 
mas a organização manteve os 
trabalhos de cultura e os campos 
agrícolas foram preparados tal 
como se o evento se realizasse  
no formato habitual.

Esta é a principal feira profissional 
do setor primário em Portugal, 
sendo também aquela 
onde o Banco está presente 
consecutivamente há mais anos. 
Nesta edição digital, estivemos 
ligados diretamente através de um 

stand virtual com redirecionamento 
para a nossa página Agro no site 
institucional e acompanhámos o 
ciclo de conferências que aí  
se realizou.

Na manhã do último dia,  
o Millennium bcp esteve 
representado pelo Dr. João  
Nuno Palma, Vice-presidente  
da Comissão Executiva, num evento 
que contou com a presença  
do Primeiro-ministro Dr. António 
Costa e de várias autoridades 
nacionais, espanholas e da 
Comissão Europeia ligadas ao setor, 
onde foi apresentada a Agenda 
para a Inovação na Agricultura 
2020-2030.

MILLENNIUM BCP  
NA AGROGLOBAL

Evento
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No Millennium bcp, encontra 
a solução adequada para a 
aquisição de equipamentos 
agrícolas e industriais de 
processamento, transformação  
e armazenamento.

Estamos atentos às necessidades 
de um setor em plena expansão 
e transformação, onde se 
impõem desafios de eficiência e 
sustentabilidade. Do Millennium bcp 
pode esperar um conhecimento 
especializado de soluções 
financeiras. Dos nossos parceiros, 
conte com o apoio de quem mais 
sabe de agricultura em Portugal. 

A locação financeira (Leasing) 
consiste num contrato que lhe 
permite usufruir de um bem 
mediante o pagamento periódico 
de uma renda, por determinado 

A SOLUÇÃO PARA  
A AQUISIÇÃO DOS  
SEUS EQUIPAMENTOS

Agro Leasing

período de tempo, dispondo da 
opção de compra do bem no final 
do contrato pelo valor residual que 
haja sido estabelecido.

Os benefícios traduzem-se em 
prazos alargados de pagamento, 
regime fiscal favorável e 
simplicidade na tramitação 
processual.

Trata-se de uma forma flexível de 
financiamento de médio/ longo 
prazo ajustada às necessidades 
de investimento e às condições de 
reembolso que melhor se adequam 
aos ciclos de exploração do seu 
negócio, seja ele sazonal ou contínuo. 

Para mais informação, não hesite 
em consultar-nos, através do seu 
Gestor de conta ou junto de uma 
das nossas sucursais.
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