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As Previsões Agrícolas de Junho de 2022, do Institu-
to Nacional de Estatística, indicam, para os cereais de 
Outono/Inverno, uma área semeada historicamente 
baixa, fraco desenvolvimento vegetativo e um decrés-
cimo de produtividade de 10 a 15%. Confirma-se este 
panorama?   
Os cereais são semeados entre 15 de Novembro e 15 de De-
zembro. Este ano tivemos um Inverno com uma seca tremen-
da. Muitos agricultores tiveram receio de fazer as sementei-
ras, porque não se sabia o que viria em termos de chuva, o 
que provocou que uma parte da área não fosse semeada. 
Outra circunstância agravante foi a escalada dos preços dos 
factores de produção, que já vinha numa grande tendência 
de subida antes do boom louco da guerra da Ucrânia. Estes 
dois factores associados fizeram com que houvesse uma re-
tracção na área semeada. Muita gente ficou a aguardar, a ver 
o que é que acontecia. Já as produtividades foram afectadas 
pela seca: houve muita gente que fez as sementeiras mais tar-
dias, mas não choveu rigorosamente nada em Dezembro, em 
Janeiro e em Fevereiro e houve uma parte considerável que se 
perdeu. Aquilo que não se perdeu sofreu o impacto negativo 
dos cerca de nove dias de temperaturas anormalmente altas 
em Maio, com temperaturas médias acima dos 35 graus, o 
que afectou consideravelmente o enchimento do grão. Estes 

factores conjugados fazem com que a produtividade tenha 
baixado e a área também tenha sido inferior. Porém, nas 
parcelas que puderam ser regadas, temos, na esmagadora 
maioria dos casos, um ano até relativamente normal, dentro 
da média. O sequeiro é que foi muitíssimo afectado. Estamos 
a falar, se calhar, de médias na casa dos 1.000 quilos no se-
queiro. No regadio, temos produtividades entre quatro e seis 
toneladas. Neste regadio, que é praticamente um sequeiro 
assistido, a média de utilização de água não chega a mil me-
tros cúbicos por hectare.

Então a perspectiva de redução de 10 a 15% na produti-
vidade é adequada?
Sim, acho que são números certos. Ainda não temos os va-
lores finais das nossas OP, mas as indicações que temos é de 
que iremos ter esta redução da produtividade em média, do 
sequeiro com o regadio. 

O contexto da guerra da Ucrânia poderá permitir uma 
valorização dos cereais. No vosso caso, existe essa 
perspectiva de valorização?
Claramente que a produção está valorizada, porque o que faz 
o nosso preço é também o mercado mundial. Nós criámos a 
marca Cereais do Alentejo em 2019. Para a próxima campa-

Apesar do aumento dos custos, da seca, das previsões de queda nas áreas e na produtividade e das dificuldades
na colheita devido à situação de contingência, os cereais praganosos – trigo, cevada, centeio, aveia, triticale –

apresentam perspectivas de valorização. Em entrevista, José Palha, presidente da Direcção da Associação
Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC), aborda estes e outros temas.

Carlos Afonso

«A PRODUÇÃO ESTÁ VALORIZADA»



frutas, legumes e flores | Agosto/Setembro 2022 13

nha, estamos a negociar e a contratualizar 8.000 toneladas 
de fornecimento, mas a base de preço dessas 8.000 tonela-
das será sempre o mercado mundial. Queremos valorizar ain-
da mais em cima disso, porque estamos a produzir um pro-
duto de excelência, certificado, totalmente rastreado e de 
enorme qualidade. E não podemos vender exactamente ao 
mesmo preço do que um trigo importado, apesar de ter os 
mesmos indicadores de qualidade da matéria-prima. Porque 
além dessas características, temos também a rastreabilidade, 
a produção nacional, tudo produzido em produção integra-
da e certificada. Por isso, temos uma valorização em cima do 
mercado mundial – que passou para o dobro do preço. Vamos 
vender claramente a um valor muitíssimo superior. Os facto-
res de produção aumentaram brutalmente e a matéria-prima 
que produzimos também aumentou muito. Em termos finais, 
não me parece que as margens sejam muito superiores ao que 
eram com valores todos eles mais baixos: aumentou tudo mais 
ou menos em proporção. Por isso é que são muito importan-
tes as medidas políticas. Acreditamos que a medida da ajuda 
ligada, que está prevista no PEPAC e que entrará em vigor a 
1 de Janeiro de 2023, pode ser um impulso para muitos agri-
cultores, que estavam entre semear ou terem pastagens em 
extensivo. Acreditamos que conseguimos aumentar área para 
o ano, com a ajuda ligada e a valorização da produção nacio-
nal – cada vez mais está a haver uma procura de produtos de 
nicho, muito específicos, como o centeio ou o trigo barbela, 
e temos algumas regiões do país que são boas para produzir 
isso. Outra coisa muito importante é que os cereais são uma 
cultura que aproveita muito bem pouca água. Este ano é a to-
tal evidência disso. Mesmo no sul do país, em locais onde nun-
ca haverá capacidade para armazenar água suficiente para 
fazer culturas mais exigentes de Primavera – como o tomate, 
o milho ou outras –, mas onde se poderia construir mais char-
cas e barragens – estou a falar de pequenas infraestruturas de 
rega, até privadas –, com pouca armazenagem de água con-
seguimos mais do que duplicar a produção. Como disse, com 
menos de mil metros cúbicos por hectare, pode passar de uma 
tonelada para cinco toneladas. No sequeiro melhorado, po-
demos mais do que duplicar a produção de cereais. Acho que 
isso deve ser um objectivo nacional. E neste momento temos, 
ao que parece, o empenho do Ministério da Agricultura e até 
do Governo para pôr em prática a Estratégia Nacional para a 
Promoção da Produção de Cereais. Para atingirmos esse ob-
jectivo, a medida das infraestruturas hidráulicas, que está pre-
vista na Estratégia, é absolutamente fundamental. Num ano 
como este, poderíamos estar muito mais confortáveis e muito 
menos dependentes de importações, se tivéssemos regado as 
culturas que foram muitíssimo afectadas por estes fenómenos 
climáticos extremos – como a seca e a onda de calor em Maio 
–, que são cada vez mais frequentes. 

O facto de outras culturas poderem ser mais atractivas 
pode complicar o incremento de área dos cereais...   
Temos vindo gradualmente, ano após ano, a reduzir área, 
porque, como é óbvio, o agricultor vai optar pela cultura que 

lhe dará maior rentabilidade. As melhores terras que entre-
tanto ficaram beneficiadas pelo perímetro de Alqueva, e que 
historicamente produziam cereais em sequeiro, foram trans-
formadas em culturas permanentes com rentabilidades mui-
to mais interessantes, como seja o olival e o amendoal. As 
outras terras que não têm tanta disponibilidade hídrica, mas 
que também são boas, continuaram a produzir cereais – no 
fundo, é isso que temos hoje em dia: sequeiros melhorados. O 
problema está nas terras menos produtivas e sem água, onde 
os agricultores perderam capacidade de produção: o risco de 
terem uma queda de rendimento é enorme, porque produ-
zem pouco e não têm água. Por isso é que é tão importante a 
medida das infraestruturas hidráulicas. Com a água – que dá 
uma maior garantia de produtividade –, a valorização da pro-
dução nacional e a ajuda ligada, poderíamos recuperar estas 
áreas. E com a água podíamos duplicar, ou mais do que dupli-
car, as áreas que estão hoje em produção com produtividades 
muito baixinhas. Os caminhos são estes.   

A vertente da água irá sempre demorar algum tempo.  
Vai sempre demorar. Não é uma coisa para ficar pronta na 
próxima campanha. Mas aqui a dificuldade é haver, da parte 
política, abertura para esta necessidade. Que até agora não 
tem havido. Antes pelo contrário. A Agência Portuguesa do 
Ambiente põe milhares de entraves à criação de charcas e 
barragens, o que acho incompreensível, até porque é funda-
mental haver reservas de água para a biodiversidade. No fun-
do, não criando essas reservas de água, estamos a acelerar o 
processo de desertificação, que é evidente. E ano após ano 
vemos estas situações mais extremas agravarem-se. No fim 
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de 2021, num único fim-de-semana, choveu, na maior parte 
do Alentejo, 143 milímetros. Se houvesse capacidade de ar-
mazenar uma parte dessa água, se calhar hoje não estávamos 
com as dificuldades de produção com que estamos... e até de 
desertificação. 

Têm garantias de que a ajuda ligada aos cereais, que 
está apontada para Janeiro de 2023, irá entrar em vigor?   
A garantia que nós temos é que Portugal apresentou o Plano 
Estratégico para a Política Agrícola Comum em Dezembro do 
ano passado, que está em análise pela Comissão Europeia. 
Está lá inscrita a ajuda ligada aos cereais e, daquilo que sabe-
mos, não há intenção da Comissão de não autorizar esta aju-
da. Por isso, neste momento não é expectável que isto venha 
a ser alterado. Contamos com isso.

Em meados do ano passado, a ANPOC e a Anpromis sus-
penderam a participação na Comissão de Acompanha-
mento da Estratégia. Já retomaram essa participação?  
Após as eleições, conversámos com a ministra, que foi recon-
duzida para mais um mandato, e ficámos de trabalhar em 
conjunto – não podemos, de forma nenhuma, estar de costas 
voltadas – e tivemos a garantia de que até ao fim de Julho se-
rão retomadas as negociações no âmbito da Estratégia, para 
tentar pôr em prática as medidas que ainda não estão imple-
mentadas.

O aumento da inflação e dos preços dos factores de pro-
dução pode condicionar a produção de tal forma que 
haja uma grande redução de área? Ou a potencial ren-
tabilidade será suficiente para contrapôr isso?
Espero que sim, porque seria muito mau para todos, inclu-
sivamente para o País, que se deixasse de fazer agricultura 
numa área importante, até numa lógica de coesão territorial. 
Por isso é que este sector é tão importante para o nosso país: 
falamos de uma percentagem grande do território nacional, 
em que não existem alternativas culturais que não seja a pas-
tagem em extensivo, os cereais ou o abandono. Por isso tem 
de haver medidas. E eu acredito que muitas delas são estas  
que acabámos de falar, que são um incentivo para continuar a 
produzir. Depois, a necessidade aguça o engenho. Há muitas 
experimentações de fertilizações orgânicas e reutilização de 
matéria orgânica tratada, de outras coisas que sejam mais ba-
ratas do que as adubações convencionais e que mantenham 
a produtividade. Estão a ser feitos imensos estudos nesse 
âmbito, para se tentar não estar tão exposto aos factores de 
produção, que aumentaram brutalmente. Neste caso, são es-
sencialmente os fertilizantes. Os fitofármacos tiveram a subi-
da natural da inflação, que já é muito, mas não é tão gravosa 
como a dos fertilizantes, em que houve aumentos de cerca de 
300%. É isso, é a energia e o combustível – que está a preços 
incomportáveis. Esta medida europeia da limitação do preço 
do gás natural, que depois também tem efeitos no custo da 
energia, pôs talvez um travão nas subidas dos preços.

Sobre a Estratégia, há cerca de um ano referia que, da 
parte do sector, as coisas estavam a ser feitas, mas que 
isso não acontecia na parte política. A situação man-
tém-se assim?
Mantém-se. A reforma da Política Agrícola Comum não foi 
fechada atempadamente e o orçamento da União Europeia 
também não. A reforma da PAC devia ter entrado em vigor 
em 2021, mas foi empurrada para 2023, e estes dois anos fi-
zeram com que muitas das medidas da Estratégia ficassem 
mais ou menos paradas. Uma guerra num país nunca é uma 
vantagem para ninguém, mas o conflito da Ucrânia expôs 
completamente a nossa total dependência e o poder político 
começou a olhar para este sector com uma atenção com que 
não olhava até então. E agora, com o retomar das reuniões 
da Estratégia, quero acreditar que estejam reunidas as con-
dições para que aquelas medidas que dependem de política 
nacional – e muitas delas nem sequer implicam dinheiro, im-
plicam só dinâmica e boa vontade – avancem.

Estão a conseguir captar mais grandes clientes para a 
marca Cereais do Alentejo?
Estamos a conseguir captar um aumento da quantidade do 
nosso principal cliente, que é a Sonae, que agora, além do 
pão, também comercializa farinha do tipo 33, para usar em 
casa, com a marca Cereais do Alentejo. Estamos com vários 
projectos, nomeadamente até de outros produtos ligados à 
nossa produção, como o grão-de-bico, que também levaria o 
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selo Cereais do Alentejo. É uma cultura que tem muito inte-
resse – cada vez mais o consumidor procura este tipo de pro-
teaginosas – e é muito importante para a rotação. Estamos a 
trabalhar muito próximos, até com a Sonae, para a produção 
de grão-de-bico nacional com este selo. Temos outros clientes, 
que já eram clientes, como o Auchan, que também aumenta-
ram ligeiramente as quantidades. E estamos a trabalhar com 
outra grande superfície, que entrou há pouco tempo em Por-
tugal, para desenvolver um produto específico para eles, que 
tem umas características ligeiramente diferentes dos trigos 
que estamos a vender aos outros clientes. Mas é possível: nós 
conseguimos perfeitamente aquelas características. Estamos 
a trabalhar, a enviar amostras e a coisa está a correr bem. De 
facto, há uma preocupação cada vez maior dos clientes – e, 
depois, em última análise, dos consumidores – de saberem o 
que estão a comer, de onde é que vem, a rastreabilidade do 
produto... E temos de aproveitar esta onda e esse sentimento 
para valorizar aquilo que produzimos. Porque não temos con-
dições para competir com outras latitudes pela quantidade, 
mas sim pela qualidade. É isso que temos procurado fazer e, 
com isso, valorizar aquilo que produzimos.

A marca Cereais do Alentejo poderá vir a abranger 
mais produtores do Alentejo?
O que tentámos fazer com a marca Cereais do Alentejo foi 
não expor tanto a produção à volatilidade dos preços. Faze-
mos contratações com as grandes superfícies antes da colhei-
ta, para fornecer durante todo o ano, e isto dá uma garan-
tia de preço ao produtor – e às nossas OP, que compram aos 
produtores e que depois vendem às grandes superfícies. Não 
estão sujeitos a uma queda abrupta dos mercados e a dis-
tribuição pode até saber melhor quanto é que vai pagar o 
ano todo. Temos estado a ver que, com o nível de preço que 
temos – que tem sido sempre um pouco acima do mercado 
–, cada vez mais os produtores têm interesse em aderir. Por-
que isto é uma garantia, para todas as partes, de rentabilida-
de e de que podemos fazer as nossas contas de cultura e os 
nossos orçamentos com uma garantia muito superior a estar 
sujeito à volatilidade. Este factor atrai a produção. A venda 
antecipada com preço fixo é uma coisa com a qual os agri-
cultores não estavam habituados a trabalhar. O preço a que 
estivesse quando chegavam ao mercado era o preço a que 
vendiam. E, muitas vezes, na altura da colheita o preço não 
é o mais interessante. Tentamos ter estabilidade de preços, 
regularidade de lotes... Para isso, temos a lista das variedades 
recomendadas. Os Cereais do Alentejo só são dessa lista, para 
garantirmos um produto de qualidade, com regularidade na 
qualidade dos lotes e com preços fixos. E isso é um atractivo 
para a produção. Acho que a tendência será, cada vez mais, 
que haja aderentes a este projecto.

E a marca poderá vir a agregar produção de outras zo-
nas de Portugal?
Somos uma associação nacional, mas que, nos últimos anos, 
tem estado muito focada na região sul do país, que é onde 

se produz mais. Já em Setembro, vamos organizar um dia de 
fileira exactamente em Trás-os-Montes, porque é uma região 
muito produtora deste tipo de cereal que, hoje em dia, é cada 
vez mais procurado, como o centeio e o trigo barbela. Este 
cereal está muitíssimo valorizado e há muita procura. Vamos 
lá exactamente trabalhar com os agentes locais e com a pro-
dução local, passar a mensagem de que temos os canais de 
escoamento para estes produtos – quanto mais se produzir, 
mais nós vendemos – e tentar dinamizar esta produção numa 
região onde não estamos tão à vontade, mas que precisa 
muito que volte a haver agricultores interessados em produzir 
cereais e que percebam a rentabilidade que estas culturas po-
dem ter. Vamos tentar dar alguma dinâmica naquela região, 
que tem sido esquecida nos últimos anos.

Nos últimos anos, surgiram algumas grandes organi-
zações de produtores de cereais. Poderão surgir orga-
nizações ainda maiores?
A organização da produção é absolutamente fundamental 
para o sucesso deste e de outros sectores. Por isso, a ajuda 
ligada – muito incentivado por nós, no âmbito das reuniões 
da Estratégia – será paga aos sócios das organizações de pro-
dução, para incentivar politicamente – e, neste caso, também 
financeiramente – as pessoas a organizarem-se. Porque sem 
massa crítica e sem lotes homogéneos é muito difícil conse-
guirmos valorizar a produção. A lista de variedades recomen-
dadas foi constituída exactamente para resolver o problema 
que havia da pulverização de variedades e da quantidade de 
trigos completamente diferentes. O que acontecia é que a in-
dústria preferia comprar em França ou noutro país qualquer 
um barco com 4.000 toneladas em que o trigo era todo igual 
do que ir comprar aqui mil quilos ou 10 toneladas de um trigo, 
20 toneladas de outro trigo completamente diferente, a este, 
àquele e ao outro. Por isso, é fundamental a produção estar 
organizada e incentivar à produção daquilo que a indústria 
quer. Por isso é tão importante a interprofissional: para es-
tarmos todos de mãos dadas, para todos os elos da cadeia 
perceberem quais são os interesses de quem está a montante 
e de quem está a jusante, para resolvermos os problemas de 
todos os elos da cadeia e que seja melhor para todos.

Em que ponto está a interprofissional dos cereais?
Temos a coisa muito orientada. Temos toda a gente pratica-
mente de acordo e temos agora também o gabinete da minis-
tra empenhado exactamente na criação da interprofissional. 
Por isso, acredito que, em muito curto prazo, seja, de facto, 
uma realidade.

Em termos de investigação e de inovação, em que áreas 
se estão a focar?
O primeiro objectivo do Centro de Competências para os Ce-
reais, o Cerealtech, era exactamente definir uma agenda de 
inovação – que já está identificada e que está publicada no 
site do Cerealtech. Pretendemos agora que essa agenda de 
inovação seja levado em linha de conta, no âmbito dos projec-
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tos do PRR e até da Agenda Terra Futura. Estamos a trabalhar 
muito para tentar alcançar os objectivos da agenda de ino-
vação, muito também pela transferência de conhecimento. 
É muito importante a transferência de conhecimento e dotar 
a produção da capacidade de utilização de todas estas novas 
tecnologias que estão disponíveis. E é importante que os agri-
cultores visitem explorações onde elas estão implementadas 
e que tenham um contacto mais próximo com as empresas e 
percebam como é que as coisas funcionam para, no fundo, 
ficarem convencidos, porque é difícil a um agricultor experi-
mentar uma nova tecnologia, com um investimento grande, 
sem ver em algum lado o resultado. A ANPOC faz uma for-
mação anual, cuja quinta edição termina para a semana. Esta 
formação é importante porque temos o apoio de uma série 
de empresas de tecnologia, que vão lá apresentar exemplos 
práticos. A transferência de conhecimento e manter a pro-
dução actualizada com tudo o que de mais moderno se faz é 
uma das nossas funções enquanto associação profissional do 
sector e é um dos objectivos do Cerealtech também.

Enquanto produtor e enquanto dirigente da ANPOC, 
está confiante no sector dos cereais em Portugal?
Não acredito que seja possível atingir aquela autossuficiência 
de que se tem falado agora muito, nem sequer perto disso. Há 
culturas que são mais interessantes e o agricultor procura a ren-
tabilidade. Mas acredito que é possível e é necessário continuar 
a produzir cereais em Portugal. E estas condições todas de que 
falámos, que têm de ser criadas muitas e outras promovidas e 
outras incentivadas, são absolutamente fundamentais, até por 
uma lógica de coesão territorial. Temos de arranjar maneira de 
fixar as populações nas zonas do interior rural. Não é solução 
trazer as pessoas todas para o litoral, porque depois também 
não há trabalho para elas nas cidades. Temos de fixar essas 
pessoas ali e, para fazerem agricultura naquelas zonas onde 
é mais difícil e onde as condições são mais difíceis, elas têm de 
ter rentabilidade. É para isso que serve a política: para fixar 
as populações, para regular comportamentos e para incenti-
var acções até mais amigas do ambiente. Não há nenhum país 
que tenha condições e que se possa dar ao luxo de não produ-
zir cereais, que é a base da alimentação humana. Mesmo que 
continue com uma grande dependência do exterior, deverá 
esforçar-se sempre para que essa dependência seja menor. A 
tecnologia que existe permite-nos ser muito mais eficientes no 
uso de todos os recursos e dos factores de produção, tentando 
diminuir custos. Estamos a fazer o nosso trabalho e a aumentar 
a rentabilidade da produção com a valorização da produção e 
a criar condições para que os cereais sejam uma cultura atracti-
va e se continuem a produzir em Portugal, porque é absoluta-
mente fundamental, até para o futuro do país e das próximas 
gerações. Além de que, produzindo cereais, criamos condições 
ambientais e para a biodiversidade muito mais favoráveis, por-
que nas zonas agrícolas normalmente não há fogos florestais 
e quando as coisas estão cuidadas e quando as pessoas estão 
no território também arde muito menos. Até para promover a 
biodiversidade é fundamental que se produza este tipo de cul-

turas em todo o território. Continuo a acreditar que é possível 
e que, se for feito com a tecnologia adequada e da maneira 
mais correcta, até é interessante em termos financeiros. Acho 
que continuará sempre a produzir-se cereais. Nunca vamos 
atingir os níveis que já tivemos no passado ou que outros paí-
ses da Europa têm, mas à nossa realidade e à nossa dimensão, 
iremos continuar a produzir.

A Estratégia definiu objectivos de aumento de produ-
ção. Com a subida dos custos e a seca, mantêm esses 
objectivos?
No caso dos cereais praganosos, o objectivo era atingir um 
grau de autoaprovisionamento de 20%. Com as medidas da 
Estratégia, acredito que conseguimos atingi-lo. Não para 2023, 
como foi indicado em 2018, mas se calhar daqui a três, quatro 
anos. O conflito na Ucrânia e o aumento dos factores de pro-
dução baralharam um bocadinho estas contas. Mas acho que 
isto é conjuntural, não será estrutural. Até porque será incom-
portável para muitos países do mundo. Estou convencido de 
que, quando terminar a guerra, isto irá voltar gradualmente 
ao normal. Não tenho nenhuma expectativa do tempo que 
pode levar. Mas acredito que é possível atingirmos esse grau 
dos 20%, sendo que a água é sempre um factor fundamental.

Estão a conseguir cativar novos produtores, mais jo-
vens, para o sector dos cereais?  
Não sei se estamos a conseguir. Esse é um problema estru-
tural do país e até da Europa. Não há nenhum jovem agri-
cultor que se instale a produzir cereais, porque é um sector 
difícil, com rentabilidades baixas. Mas temos várias segundas 
e terceiras gerações de agricultores na nossa formação. Par-
ticipam na nossa formação à volta de 30 formandos por ano, 
com médias etárias muito baixas. São pessoas que vão herdar 
o negócio ou estão envolvidas no negócio por via familiar e 
que estão todas muito ávidas de conhecimento, para pode-
rem manter a produção. Nesse aspecto, sim, temos cativado 
a atenção de jovens para as nossas formações, com o objec-
tivo de produzir cereais. Temos atraído alguns jovens: muito 
menos do que era expectável, mas está a acontecer. A reno-
vação geracional terá de se ir fazendo gradualmente, não por 
pessoas vindas de outros sectores, mas pela continuidade das 
explorações, neste tipo de agricultura tipicamente familiar. 


