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Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2020 nos ce-
reais de Outono/Inverno, a área semeada de cereais praga-
nosos foi próxima da registada na campanha anterior (-1,3%). 
As condições meteorológicas na fase do enchimento do grão 
(temperaturas elevadas e precipitação pontual) foram favo-
ráveis para o desenvolvimento vegetativo dos cereais de In-
verno. A colheita das áreas de cereais praganosos terminou 
em todas as regiões apenas durante o mês de Agosto, regis-
tando-se uma produção semelhante à média do último quin-
quénio.
Já nos cereais de Primavera/Verão, a área semeada de milho 
para grão manteve a tendência de decréscimo observada des-

Os cereais assumem sempre um papel muito importante na feira de Valada do Ribatejo. A fileira atravessa momentos
difíceis com as associações de produtores a preverem uma possível ruptura no mercado nacional. O Ministério

da Agricultura mostra-se empenhado em operacionalizar a Estratégia Nacional para a Promoção da
Produção dos Cereais, mas entende que não estão reunidas as condições para a implementação

de uma ajuda aos cereais em 2022. Mostramos-lhe o balanço da campanha de 2020.
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de 2013, seguindo a evolução do preço desta commodity no 
mercado mundial. A colheita iniciou-se na segunda quinzena 
de Setembro, tendo sido condicionada pela precipitação do 
mês de Outubro. A produção total de milho para grão foi de 
682 mil toneladas, o que corresponde a decréscimos de 9,7% 
e 5,4% face à última campanha.
A produção de arroz foi de 133 mil toneladas (-17,8%, face a 
2019), tendo este decréscimo resultado, segundo referem as 

QuebraS na produção
de milho e de arroz

Superfície Produção

2019 2020 2019 2020

ha t

Milho 77.019 72.988 755.126 682.085

Arroz 28.833 25.939 161.496 132.792

Trigo mole 24.316 26.521 62.683 70.410

Trigo duro 4.215 3.618 11.790 10.273

Centeio 14.592 14.351 16.228 17.155

Triticale 15.642 14.941 24.924 24.430

Aveia 36.581 37.274 49.810 46.991

Cevada 21.939 19.021 69.233 59.866

› Fonte:INE

Anos
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“Estatísticas Agrícolas”, de dois factores decisivos: diminui-
ção da área instalada, em consequência da interrupção do 
fornecimento de água a cerca de 3 mil hectares de cantei-
ros de arroz localizados na zona afectada pelas obras de 
reabilitação do aproveitamento hidroagrícola do Vale do 
Sado; e a baixa produtividade alcançada nesta campanha, 
resultado de povoamentos irregulares no Ribatejo e Oeste 
e no Alentejo, de problemas de alagamento dos canteiros 
em algumas searas na Península de Setúbal e de dificulda-
des crescentes no controlo de infestantes (principalmente 
da milhã, situação recorrente e habitualmente atribuída às 
resistências adquiridas decorrentes do uso continuado dos 
mesmos herbicidas, por existência de poucas substâncias 
activas homologadas para este fim e para esta cultura).
Em 2020, Portuga importou essencialmente da Ucrânia e 
Brasil, no caso do milho; da França, Espanha e Dinamarca no 
caso do trigo; arroz do Guiana e Espanha; cevada do Reino 
Unido e Espanha; e centeio e aveia também de Espanha.  

Produto Exportações Importações

Milho doce, fresco ou refrigerado 826.661 281.472

Grão-de-bico, seco, em grão 3.195.776 12.381.406

Trigo e mistura de trigo com centeio 2.675.853 251.506.350

Centeio 28.707 3.608.660

Cevada 1.595.440 68.329.779

Aveia 775.358 4.029.365

Milho 27.165.725 330.422.047

Arroz 52.375.967 96.505.319

Triticale 95.631 4.603.269

Sementes de girassol, mesmo trituradas 1.356.573 79.121.144

Cones de lúpulo, frescos ou secos, 
mesmo triturados ou moídos ou em 
“pellets”; lupulina

14.626 452.877

TOTAL 90.106.317 836.904.566

› Fonte:INE

exportações (em euros)
Jan-mai 2020 | 36.180.953 
Jan-mai 2021 | 28.363.364

principais destinos de exportação (2020)

arroz 
Jordânia
Espanha
Reino Unido
França 
Israel

milho
Espanha
França
Angola
Cabo Verde
Hungria

Cevada 
Espanha
Angola
Hungria
França
Estados Unidos

Trigo
Espanha
São Tomé e 
Príncipe
Suíça
Canadá
Angola


