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Num contexto de seca, de subida de custos de factores 
de produção (que já vem desde 2021) e de invasão rus-
sa da Ucrânia, o que é que levou a um aumento da área 
instalada de milho?   
O produtor de milho é um empresário agrícola. Como tal, tem 
duas características que são comuns aos empresários. Primei-
ro, responde a estímulos. Em segundo lugar, assume riscos. 
Os agricultores, mesmo sabendo que iriam ter um custo mui-
tíssimo mais elevado – e tiveram – e uma incerteza quanto 
ao preço comparativamente com o nível de preços na altura 
da decisão de sementeira, arriscaram. Vamos ver o que é que 
vai ocorrer em termos de preços nesta campanha. De qual-
quer maneira, isto é um bom sinal, de que os agricultores são 

Num contexto tumultuoso, os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística indicam, para a actual campanha, 
uma estimativa de aumento de 5% na área semeada de milho para grão, para cerca de 78.000 hectares. Com os

cereais na ordem do dia, este e outros temas são abordados em entrevista com Jorge Neves, presidente
da Direcção da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo (Anpromis).

 Carlos Afonso

«AS PRODUTIVIDADES
NÃO SE AUMENTAM POR DECRETO»

racionais, analisam todos os factores que têm ao seu dispor 
para poder tomar a decisão e decidem. Neste caso, decidiram 
aumentar as áreas, com uma perspectiva de preços mais favo-
rável – vamos ver se se concretiza. E, por outro lado, também 
com alguma expectativa – estamos a falar em Março, Abril, 
Maio – de que houvesse algum apoio de carácter excepcional 
a nível do Governo ou da União Europeia, para compensar o 
risco de semear num momento de pico de custos e com uma 
incerteza total de como é que o preço real vai evoluir. Houve 
países que já tomaram essa decisão, muito antecipadamente, 
como a Polónia. Portugal ainda está a debater... Existe um 
projecto de apoio excepcional às culturas anuais, mas que 
ainda não foi concretizado. Como sempre, tomamos decisões 



frutas, legumes e flores | Agosto/Setembro 2022 61

tarde e a más horas. A proposta que está em cima da mesa, 
que ainda não foi aprovada, prevê um apoio, salvo erro, para 
o sector do milho, de 37 euros por hectare, quando a con-
ta de cultura praticamente duplicou. Isso demonstra bem o 
que é a percepção, da parte de quem toma estas decisões, 
das reais necessidades dos agricultores. Essa percepção fica 
muito aquém da realidade: há um desfasamento muito gran-
de entre a realidade e a realidade virtual de quem toma as 
decisões.

Que outras medidas consideram que deveriam ser to-
madas?   
Fizemos chegar ao Ministério da Agricultura várias propostas. 
Não só nós: a nossa confederação, a CAP, fez propostas relati-
vamente à fiscalidade do gasóleo agrícola. Fizemos propostas 
relativamente à energia, quer à eléctrica, quer ao gás. No caso 
do milho, fizemos uma proposta para um apoio especial para 
o preço do gás nos secadores, porque utilizam unicamente o 
gás como combustível. Há indústrias que vão ser beneficiadas 
e já saiu legislação nesse sentido há algumas semanas, que 
apoia as empresas que são intensivas no consumo de gás. Os 
secadores são intensivos no consumo de gás, mas, espanto-
samente, o sector agrícola ficou de fora deste conjunto de 
actividades económicas que vão ser apoiadas.

Já contactaram o Ministério? Há alguma explicação?   
Já contactámos e a resposta é esta: não é enquadrável. E fi-
camos exactamente por aí. Isto é uma medida da tutela do 
Ministério da Economia, nem sequer é do Ministério da Agri-
cultura. Mas nós fizemos chegar os nossos anseios ao Ministé-
rio da Agricultura, através da CAP. E, na realidade, a resposta 
é um silêncio ensurdecedor.

Quais são as perspectivas de produção e de produti-
vidade nesta campanha, sobretudo tendo em conta a 
seca e as temperaturas elevadas?   
É um pouco prematuro fazermos uma avaliação do impac-
to destas ondas de calor. Os impactos não vão ser positivos, 
garantidamente. Porque independentemente daquilo que é 
uma boa gestão da rega – que os agricultores fazem –, com 
temperaturas tão elevadas e prolongadas no tempo, eviden-
temente que as plantas são afectadas, nomeadamente as 
que estão em período de polinização. Não prevemos boas 
notícias em termos de produtividades. Esperemos que isto 
não se concretize e que venhamos a ter volumes interessan-
tes. Mas neste momento as condições de base não auguram 
boas notícias.

Já referiu a incerteza quanto aos preços na altura de 
venda. Que perspectivas existem?   
Os preços dos cereais têm vindo a baixar consecutivamente 
desde há praticamente um mês. Neste momento, já estão 
ao nível pré-invasão da Rússia à Ucrânia ou abaixo. Portanto, 
a situação não está fácil. Não estamos a falar nos níveis de 
preços em meados, fim de Fevereiro. Nessa altura, os preços 

dos cereais subiram bastante, mas também subiram bastante 
os factores de produção. E o que é certo é que os agricul-
tores adquiriram os seus factores de produção no pico dos 
custos e vão ter de vender a sua produção a preços que, nes-
te momento, estão idênticos ou abaixo daquilo que eram os 
preços pré-guerra. Isto é de uma violência enormíssima, de 
um risco enormíssimo. Na altura, alertámos para a necessida-
de de haver alguma cobertura deste risco, por via de ajudas 
excepcionais à crise. Não fomos devidamente escutados e a 
realidade é esta, porque toda a gente pensava que os preços 
se iam manter eternamente. Não é assim que o mercado fun-
ciona. Estávamos à beira do início de produção no Hemisfério 
Sul, com um aumento da oferta a partir do Hemisfério Sul. 
E o que está a acontecer é uma correcção dos preços exac-
tamente por via dessa oferta em excesso. Neste momento, 
os agricultores estão muitíssimo mais desprotegidos do que 
estariam se a ajuda excepcional fosse implementada.

Dos aumentos que têm existido, qual afecta mais no 
caso do milho? É o dos fertilizantes?   
É o dos fertilizantes e o da energia. São os dois grandes fac-
tores. A energia, quer no gasóleo para os equipamentos, 
quer na energia eléctrica para quem tem de regar a partir 
de captações – nomeadamente nas captações subterrâneas 
em muitos milhares de hectares neste país. Acredito que nos 
regadios públicos também haja algum efeito de aumento dos 
custos energéticos, porque em quase todos os perímetros 
existe necessidade de bombear água.

Em Agosto de 2021, a Anpromis e a ANPOC suspende-
ram a participação na Comissão de Acompanhamento 
da Estratégia Nacional para a Promoção da Produção 
de Cereais. Qual é a situação actual?   
Na altura, fizemo-lo porque houve uma quebra de compro-
missos existentes do Ministério a propósito da ajuda ligada ao 
sector dos cereais, que seria implementada em 2022 e que foi 
publicamente anunciada pela senhora ministra. Já mais tarde 
o Ministério veio corrigir e prometeu que a ajuda será imple-
mentada em 2023. De qualquer forma, a Estratégia existe. É 
uma estratégia nacional, que foi aprovada pelo Conselho de 
Ministros em 2018. E continuamos a entender que é uma fer-
ramenta fundamental para manter um mínimo de soberania 
alimentar, no caso dos cereais, em Portugal. Esta guerra veio 
provar bem o quão frágil é a nossa posição a nível internacio-
nal, quando temos países que nos fornecem que não são nem 
economias nem regimes propriamente estáveis. Portanto, 
Portugal tem de ter uma doutrina mínima de autonomia es-
tratégica em termos de cereais. E daí a senhora ministra, nos 
últimos tempos, ter defendido a sua implementação, exac-
tamente porque agora percebemos todos que a casa pode 
arder, se é que não está já a arder. Para nós, a Estratégia é 
muito importante e é por isso que nos temos batido nos últi-
mos quatro anos. Se a Estratégia foi aprovada pelo Conselho 
de Ministros e é considerada uma prioridade para o Estado 
português, então implemente-se. Ou então, diga-se que não 
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anos. A Europa era excedentária em cereais. Neste momen-
to, é um aperfeiçoador activo de matérias-primas. A Europa 
especializou-se em produzir carne para exportar e é muito 
eficiente a produzir carne. A União Europeia passou de ex-
portador de cereais para o maior importador de milho – ou o 
segundo maior, depende dos anos – porque a sua produção 
interna já não é suficiente para o consumo para produção 
de carne. Portanto, importa massivamente matérias-primas, 
nomeadamente da América do Sul e da Ucrânia. Isso é que 
mudou o paradigma da Europa de repente. Portugal, que já 
dependia totalmente de países terceiros para importar milho, 
não tem o conforto dos parceiros da União Europeia para se 
poder abastecer em caso de crise, porque também já não che-
ga para eles. Espanha, apesar de ser um grande produtor de 
cereais, é um grande importador de matérias-primas. A Euro-
pa vai ter de encarar esta situação de outra maneira e acha-
mos que existem condições para que este sector seja visto e 
encarado de outra forma pelos governos dos diferentes paí-
ses e pela Comissão. Agora, acho que a biotecnologia vai ter 
de entrar nesta equação. Não vamos deixar de ser dependen-
tes de importações, porque a terra é a que existe. Não vamos 
conseguir assim tão mais área cultivável que possamos ser no-
vamente excedentários. É preciso “arrepiar” caminho e pen-
sar quem poderão ser os nossos parceiros e fornecedores no 
futuro. E não vejo outra alternativa senão virarmo-nos para 
o continente americano como nosso fornecedor habitual de 
matérias-primas. Porque, infelizmente, a Ucrânia dificilmen-
te poderá exercer esse papel nos próximos tempos. Aliás, já 
tínhamos o Brasil como uma grande origem de milho para o 
fornecimento em Portugal e em Espanha. O termos de nos 
virar mais para o continente americano implica abordarmos 
a biotecnologia de outra forma. Talvez seja desta vez que a 
Europa encara de modo diferente a necessidade de evoluir, 
quer em termos de investigação quer em termos de produção 
de cereais. Já existem novas tecnologias, que não têm nada a 
ver com organismos geneticamente modificados, mas que a 
União Europeia continua a considerar dentro do mesmo saco. 
Isto tem de acabar. Ou encaramos, de uma vez por todas, 
a biotecnologia como um auxílio extremamente importante 
para minimizar a fome no mundo ou então continuamos aqui 
a assobiar para o lado, a pensar que, fechados, qual aldeia do 
Astérix, é que resolvemos os problemas. Não vamos resolver 
coisa nenhuma, garantidamente.

Em relação à gestão da água, aquilo que está a ser feito 
em Portugal vai no caminho do que pretendem?   
Temos de distinguir duas coisas. Uma é o caminho que os agri-
cultores têm percorrido em termos do uso eficiente do recurso 
água. Tem havido uma evolução extraordinária nesse aspecto. 
E é transversal a todas as culturas. Começando normalmente 
no milho, que tem sido muito pioneiro na introdução de no-
vas tecnologias em termos de gestão da água – porque é uma 
cultura eminentemente de regadio e é transversal a todo o 
país, de norte a sul, e, portanto, onde se podem introduzir e 
aplicar diferentes conceitos de melhor gestão. Esse lado está 

é uma prioridade e rasga-se a Estratégia. Mas penso que nes-
te momento não é essa a posição do Governo, não é essa a 
posição da senhora ministra, que se tem manifestado publi-
camente a favor da Estratégia em várias intervenções nos úl-
timos tempos e só temos é que considerar isso como positivo, 
porque finalmente o Governo encara a Estratégia como uma 
ferramenta importante para reduzirmos a nossa exposição, 
quase total, aos mercados externos em matéria de cereais.

A Estratégia definia metas de aumento de produção e 
de produtividade. Com a subida dos custos dos factores 
de produção, acreditam que conseguem manter esses 
objectivos?   
As produtividades aparecem pela competência e pelo traba-
lho dos agricultores, resultam do empenho dos agricultores. 
Portanto, as produtividades não se aumentam por decreto. 
Que fique bem claro. E a fileira do milho tem dado provas, até 
para outras fileiras, do que é inovação, em termos de técnicas 
de cultivo, em termos de optimização de recursos. Nomeada-
mente, de sistemas de rega, de fertilização, de agricultura de 
conservação, de sementeiras directas... É um sector que está 
na vanguarda. E a evolução de produtividades, quer em ter-
mos absolutos quer comparativamente com os inputs que são 
aplicados na cultura, tem sido notável nos últimos anos. Por-
tanto, os agricultores têm feito o seu papel. Aquilo que falta é 
empenho político em apoiar a produção, quer de milho quer 
de outros cereais em Portugal. Esse é o “clique” que tem de 
existir para que as coisas realmente andem para a frente.

Já referiu a ajuda ligada aos cereais, que supostamen-
te irá entrar em vigor em Janeiro de 2023. Que impacto 
pode ter essa medida na produção de milho?   
É um estímulo extremamente positivo para os produtores. 
Todos sabemos que, hoje em dia, a realidade em muitos pe-
rímetros de rega ou em zonas de regadio é de instalação de 
cultivos permanentes – uma área com um impacto bastante 
grande em termos de opções dos proprietários e dos agricul-
tores. As políticas públicas servem exactamente para isto: não 
é proibir absolutamente nada, mas sim incentivar determina-
das culturas, desde que essas culturas se entendam como es-
tratégicas e prioritárias para o País. É nesse âmbito que enten-
demos que a ajuda ligada é uma ferramenta importantíssima 
para quem tem opções diferentes de cultivo. A ajuda ligada 
acaba por ser um catalisador para o risco da cultura do milho 
e de outros cereais em países como Portugal, que estão to-
talmente expostos ao mercado internacional – em preços e, 
cada vez mais, às aleatoriedades climáticas. As medidas de 
política pública são uma maneira de conseguirmos objectivos 
de manutenção ou, como todos esperamos, de incremento 
das áreas.

No contexto actual, vê alguns sinais de abertura da 
União Europeia para aceitação de material vegetal 
aperfeiçoado por via da biotecnologia?   
A realidade na Europa mudou radicalmente nos últimos dez 
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a ser percorrido, e muito bem, pelos agricultores. Agora, pen-
so que o Estado português continua a encarar a gestão da 
água e das necessidades hídricas do País como algo que não 
lhe diz respeito. A gestão da água na bacia do Tejo é bem o 
exemplo disso. Todo o perímetro de rega do vale do Tejo, que 
é de dimensão equivalente ao Alqueva, depende dos níveis 
freáticos do Tejo. E nos últimos anos, Espanha está a fazer 
uma gestão perfeitamente autónoma desses recursos e está 
a cumprir os mínimos da Convenção de Albufeira. Estou mui-
tíssimo preocupado em relação a qual vai ser a posição futura 
de Espanha. Tem uma realidade agrícola, nomeadamente no 
Levante, com o peso da agricultura nas zonas de Múrcia, de 
Almeria, que a obriga a ter de tomar decisões. Todas essas 
zonas de produção de hortícolas e de fruta do Levante neces-
sitam de água. Essa água resulta de transvases feitos do Tejo 
para o rio Segura. Espanha, ao perceber que Portugal não 
está a assumir uma doutrina relativamente a armazenamento 
de água da bacia do Tejo, pensa assim: “Vamos largar água 
para Portugal para ela ir directa ao mar, quando é um factor 
crítico para a nossa economia? Mal por mal, ficamos com ela”. 
É o que está a acontecer. E nós assobiamos para o lado, como 
se nada disto acontecesse. Agarramo-nos a um documento, a 
Convenção de Albufeira, e achamos que com isso resolvemos 
os problemas todos. Infelizmente, não acredito que isso vá 
ser assim. Mas o tempo o dirá.

Nas conclusões do XII Congresso Nacional do Milho, 
referiram a importância da criação da interprofissional 
dos cereais. Há condições para essa 
entidade avançar?   
Essa entidade tem todas as condições para 
avançar. Aquilo que pretendemos – e te-
mo-nos batido por isso – é integrar o má-
ximo possível de entidades dentro da filei-
ra, desde a produção à transformação e à 
distribuição. E, dentro da transformação, 
os diferentes sectores e as diferentes áreas 
industriais que compõem a transformação 
dos cereais. A percepção destes nossos 
potenciais parceiros nem sempre tem sido 
a mais favorável para avançarmos com a 
interprofissional. Nós achamos que Portu-
gal, com a dimensão que tem, necessita de 
entidades, ou de plataformas de diálogo, 
fortes, como existem em diversos países 
europeus, onde se pode e deve discutir os 
problemas transversais ao sector. Portanto, 
é mais uma questão de vontade de todas 
as entidades se entenderem, porque da 
parte da produção a abertura é total. Esta 
iniciativa nasceu da Estratégia e nasceu 
também do empurrão que as organizações 
e as associações do sector – nomeadamen-
te a Anpromis, a ANPOC e a Aparroz – têm 
implementado neste sentido. Porque faz 

todo o sentido criarmos uma interprofissional como plata-
forma de diálogo entre os diversos actores do sector. Ainda 
para mais num país tão exposto às condicionantes do mer-
cado internacional. Para já, continua a existir a perspectiva. 
Não desistimos e continuamos com contactos nesse sentido 
e esperemos que muito brevemente haja resultados positivos 
para a criação da interprofissional. Vai sendo tempo disso.

Em Portugal, em termos geracionais, está a ser garanti-
da a continuidade da produção de cereais?   
Acho que essa pergunta tem de ser feita para a agricultura 
em geral em Portugal. Infelizmente, a classe dos agricultores 
tem uma média etária algo elevada e a renovação das gera-
ções vai necessariamente ter de existir em qualquer tipo de 
cultivo, incluindo nos cereais. Apesar de não sermos uma po-
tência agrícola, temos de ter uma doutrina sobre o que é que 
queremos da agricultura, o que é que queremos da produção 
agrícola. Senão, temos aquilo a que assistimos cada vez mais: 
o abandono do interior, as pessoas a fixarem-se no litoral e 
os governos a entenderem que a agricultura não é uma prio-
ridade. E o país cada vez arde mais. Isto é um problema que 
não afecta só os cereais. Afecta todos os sectores e afecta a 
integridade territorial do país, a coesão territorial. Isto tem de 
ser encarado de outra maneira, porque senão qualquer dia 
estamos todos a banhos. Por incrível que pareça, num país 
que tem 200 quilómetros de largura, temos o interior aban-
donado, como se estivesse a 600 ou 700 quilómetros do lito-
ral. Não, isto não é aceitável, de forma alguma.  
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