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Aumento nos preços dos factores de produção (incluindo energia e combustíveis), seca, temperaturas elevadas, invasão
russa da Ucrânia, grande instabilidade nos preços... Tal como outras culturas agrícolas, o sector dos cereais enfrenta

grandes desafios, mas este ano recuperou alguma atenção do mundo, o que pode trazer oportunidades.
Carlos Afonso

CONTAS INCERTAS

No início de Julho, a Comissão Europeia estimava que a pro-
dução total de cereais da União Europeia (UE) na actual cam-
panha perfizesse 286,4 milhões de toneladas (t), um volume 
2,5% inferior ao da campanha de 2021/2022. «Os preços dos 
cereais permanecem muito altos e voláteis devido à incerte-
za sobre o nível global de oferta causado pela invasão rússia 
da Ucrânia», referiu, acrescentando que se esperam descidas 
na procura de rações de animais (-1,3%) e de cereais para 
produção de biocombustíveis (-3%), que «a UE tem reservas 
de cereais relativamente altas» e que prevê que as suas ex-
portações de cereais aumentem 14% em comparação com 
2021/2022. 
Nas “Previsões Agrícolas” de Junho de 2022, o Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE) indicava, para os cereais de Outono/
Inverno, uma área semeada historicamente baixa, fraco desen-
volvimento vegetativo e um decréscimo de produtividade de 
10 a 15%. O mesmo documento apontava, para a actual cam-
panha, uma estimativa de incremento de 5% na área semeada 
de milho para grão, «para cerca de 78.000 hectares» (ha), mas 
ainda é incerto qual vai ser o impacto das condições climatéri-
cas que se têm verificado no País, com várias ondas de calor. 

Para os cereais de Outono/Inverno, o ano passado já tinha 
sido de queda. Segundo a edição de 2021 das “Estatísticas 
Agrícolas”, publicada recentemente pelo INE, no ano agrícola 
2020/2021, a produção de cereais de Outono/Inverno foi de 
189,2 mil toneladas, «uma das mais baixas dos últimos 35 anos 
– apenas superior às campanhas de 2005, 2011 e 2012 –, refle-
xo de uma redução quase generalizada em todas as espécies». 
No caso da produção de cereais de Primavera/Verão, registou-
-se um incremento de 10,3% no milho e de 32,5% no arroz. 
Ainda de acordo com as “Estatísticas Agrícolas – 2021”, «o 
défice da balança comercial dos produtos agrícolas e agroali-
mentares totalizou 3.845,9 milhões de euros (M€) em 2021, 
um agravamento de 401,6 M€ face ao ano anterior, principal-
mente devido à evolução dos cereais», em que se verificou 
uma subida no défice de 154,6 M€. O INE acrescenta que «a 
diminuição na produção (-8,1%) e nas exportações (-4,5%) 
e a manutenção nas importações, agravaram o grau de au-
toaprovisionamento dos cereais (excepto arroz), que em 2021 
foi de 19,4%».
A área de cereais para grão em Portugal tem vindo a des-
cer de forma quase sistemática nas últimas décadas. Com os 
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 üAplicação indicada para estados  

fenológicos particularmente exigentes  

ao nível da divisão e alongamento  

celular e crescimento dos frutos. 

 üAumenta a resistência da parede  

celular e tecidos vegetais, diminuindo  

o efeito de agressões externas. 

 üPromove a qualidade e melhora  

a conservação dos frutos.
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LINKS DE INTERESSE       

• A economia do trigo (INE) 
https://tinyurl.com/2p8mz4tz

• Análise sectorial: Subsector do milho (Agrogarante) 
https://tinyurl.com/yc28wskm

• Estatísticas sobre cereais (Comissão Europeia)
https://tinyurl.com/2p8kjmku

• Previsões de produção agroalimentar 
na União Europeia (Comissão Europeia)
https://tinyurl.com/3zc92je8

Fonte: INE

dados a começar em 1986, o valor máximo de superfície foi 
de 907.535 hectares, em 1989, mas em 2000 já estava nos 
577.921 ha, atingindo os 304.118 ha em 2010. Depois de uma 
descida, a área ainda chegou aos 314.182 ha em 2013, só que 
a partir daí o caminho foi sempre descendente, tendo regista-
do o valor mais baixo de sempre em 2021: 208.057 ha. 
Muito disto poderá ser explicado pela maior atractividade de 
outras culturas (tanto em termos de opção de investimento 
como depois pela ocupação dos solos mais férteis), por ques-
tões de mercado (procura e valorização) e pela falta de medi-

das de apoio, entre outros factores. Ainda assim, o sector tem 
evoluído em Portugal – em produtividade, em práticas, em 
uso de tecnologia, em eficiência na utilização de água e ou-
tros factores, etc. –, como comprovam os dados da produção: 
se, em 2000, com 577.921 ha, a produção de cereais de grão 
foi de 1.614.405 t, nas últimas duas décadas tem andado sem-
pre acima do milhão de toneladas (excepto em 2005), apesar 
de entretanto ter perdido metade da área. 
Por região, em 2021 o Ribatejo e Oeste liderava (com 395.830 t 
de cereais para grão – 285.022 t de milho –, produzidas em 
42.107 ha), seguido de perto pelo Alentejo (com 340.540 t; 
89.166 ha). Surgiam depois Beira Litoral (228.303 t; 26.718 ha), 
Entre Douro e Minho (100.039 t; 17.325 ha), Trás-os-Montes 
(29.127 t; 18.242 ha) e Beira Interior (19.281 t; 11.763 ha). 
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