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O Futuro da produção de cereais  

O potencial de produção de cereais em Portu-

gal, em todo o território, pode ser reforçado 

pelo apoio às estruturas produtivas de carác-

ter familiar, mas exige apoios específicos e 

direccionados que permitam aumentar produti-

vidades, e contribuir para o urgente aumento 

da produção nacional garantindo rendimento 

aos pequenos e médios agricultores, para: 

• Mais pequenas e médias explorações 

agrícolas dedicadas à produção de cere-

ais. 

• Infraestruturas de armazenamento e 

transformação de proximidade, garante o 

fornecimento de pequenas unidades, por 

exemplo de panificação, próximo das 

populações.  

• Garantir a soberania alimentar.  

Objectivos Estratégicos da Estratégia 

Nacional para a Promoção da Produ-

ção de Cereais (ENPPC) 

• Reduzir a dependência externa, consolidar e 

aumentar as áreas de produção; 

• Criar valor na fileira dos cereais; 

• Viabilização da actividade agrícola em todo o 

território; 

Meta do grau de auto-

aprovisionamento em cereais 

38% total de cereais  
50% no milho | 20% nos cereais praganosos | 80% no arroz 



A produção, o consumo e as regiões 

• As explorações agrícolas orientadas para 

cereais para grão concentram-se no Centro 

e no Alentejo, com destaque para a produ-

ção de milho para grão e arroz - alimenta-

ção humana. 

• Também é importante a representatividade 

da produção de cereais forrageiros, na zo-

na Norte, no Centro e no Alentejo, com 

principal finalidade da alimentação animal. 

Importações e dependência externa 

O grau de auto-aprovisionamento de cereais 

em Portugal é dos mais baixos do Mundo 

(18,6%).  

 

Razões centrais 

• Diminuição da terra arável dedicada à pro-

dução de cereais;  

• Alteração do uso (e posse) da terra.  

Entre 1989 e 2016, a diminuição em 56,2% da ter-

ra arável, com destaque para o Alentejo (- 767 mil 

ha), passou, em grande parte, pela conversão da 

terra arável em pastagens permanentes, e pela 

grande diminuição da área cultivada com cereais, 

substituídas também pelas culturas permanentes 

rentáveis.  

Análise sectorial  

Milho | Área = 78 600 ha (em 2015) 

• Redução acentuada da produção do milho de regadio (a 

partir de 2013) - vários factores: ex. preços baixos no 

mercado mundial, quebra superior a 30% desde 2014. 

• Preço | A evolução dos preços nas indústria, relaciona-

se diretamente com o preço mundial dos cereais, com 

grande volatilidade. Os preços nas indústrias de moa-

gem e de alimentação animal evoluíram, inflacionando 

os produtos para a panificação e o alimento concentra-

do para a pecuária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cereais Praganosos 

Aveia  49 700ha | Trigo 35 800ha | Tricale 21 600ha  | Cevada 20 
100ha  |    Centeio 15 200ha (2015) 

• Diminuição da área cultivada (década de 80) acima de 

70% (média).  

• Grande parte destinam-se ao consumo interno como 

matéria-prima das indústrias alimentares (humana). 

• Preços | Muito voláteis, muito influenciados pelo com-

portamento do preço mundial dos cereais. Figura 1 - Grau de auto-provisionamento de cereais em Portugal (s/

arroz). Fonte: GPP, 2020 

3,5%  

da produção agrícola nacional são cereais, 

com destaque para o milho para grão (56%) 

(GPP, 2020). 


