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AGRICULTURA

Há mais de 200 mil
hectares de cereais
em risco em Portugal

Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

A Associação Nacional de
Produtores de Cereais
(Anpoc) calcula que cerca de
200 milhectares,de umtotal
de 350 mil dedicados à pro-
duçãodecereaisemPortugal,
poderãoabandonaraprodu-
ção. O facto da quebra nos
preços de venda desta maté-
ria-prima não ter sido acom-
panhada por descidas ao ní-
vel dos custos de produção
assim o dita,alerta a associa-
ção que, ao Negócios, deu
como exemplo a subida do
custo dos adubos em 200%
enquanto o trigo caía 40%.

Há“oriscoiminentedese-
remretiradosdaproduçãode
cereais cerca de 200 mil hec-
tares [osdedicadosaosequei-
ro], que corresponde a cerca
de 60% da área ocupada
com estas culturas no ano
passado (...), o que agravará
oriscodefome,desemprego,
desertificação e crise social,
aumentando a nossa depen-
dência alimentar face ao ex-
terior”, considera a associa-
çãolideradaporBernardoAl-
bino,que esteve recentemen-
te reunida em Elvas, nas Jor-
nadasTécnicas dos Cereais.

O responsável da Anpoc
apontou sexta-feira ao Negó-
cios que ao custo actual de
produzir um hectare de ce-
reais –ver caixa ao lado com
exemplo prático retirado da
Herdade da Mencoca –, so-
mentecomumanoexcepcio-

nalmente bom é que alguns
produtores de cereais em se-
queiro–semrega,portanto–
conseguirão pagar o investi-
mento nos seus hectares.

As contas da Anpoc, ba-
seadasnoorçamentodajáre-
feridaherdade,sãosimplesde
fazer. O custo por hectare de
uma produção de trigo mole
emsequeirocustaactualmen-
te 695 euros, valor que para
ser compensado aos preços
de mercado actuais – a ron-
dar os 130 euros/tonelada –
exige a “extracção” de mais
de cinco toneladas de cereal
por cada hectare, quando a

média portuguesa ronda as
2,1 toneladas por hectare
que,noshectaresmaisprodu-
tivos,“podem chegar às 4/5
toneladas, mas com condi-
ções excelentes”.

Desde o Verão deste ano
queospreçosdoscereais têm
caído a pique – de mais de
200 euros/tonelada para a
casa dos 130 euros/tonelada
duranteocorrentemês–,po-
rém, ao nível dos custos do
produtor, o gasóleo agrícola
continualongedosníveis“ha-
bituais”.À imagem,aliás,do
quesepassacomosfertilizan-
tescomoaureiaouoDAP,os
mais utilizados. Todos estes
factores “pesam” 50% nos
custos totais de umprodutor
de cereais.

“Não podemos deixar
que isto fique 100% nas
mãos do mercado, é muito
perigoso.Veja o que aconte-
ceucomosistemafinanceiro,
agoraimaginealgosemelhan-
te com a comida.Éalarman-
te”, comentou Bernardo Al-
bino, referindo que a fileira
não procura com este alerta
obter ajudas específicas por
parte do Estado,mas apenas
que este tome consciência da
situação e a“ataque”.

A criação de mecanismos
públicos que incentivem ao
aumento da matéria orgâni-
ca dos solos e, logo,à produ-
tividade dos mesmos, e a de-
finição de uma estratégia na-
cionalparaosectorsãoalgu-
mas das sugestões deixadas
pelaAnpoc ao Governo.

Produtores alertam para o agravamento do risco
de fome, desemprego, desertificação e crise social

OrçamentodaHerdadedaMencocaparaaproduçãodetrigo
moleemsequeiroparaacampanhade2008/09,queindicaos
custosporhectare(ha).

Tracção:
€297,5. Entre grade, sementeira, adubação, pulverizador,
colheitaou transporte, além de outros itens.

Mão-de-obra:
€12,91. Com um custo porhora de €3,49, cada trabalhador
gasta,porha,2,9horasnatracçãoepertodeumahoracom
adubose sementes.

Sementese adubos:
€259,4.Asquantidadesnecessáriasporhectare(200kg) de
semente Indor e de adubos trenário e nitromagnésio 27%
ficam por€79,4, €100 e €80, respectivamente.

Fitofármacos:
€125,69.Osherbicidas(AtlantiseGenapol) ficampor€41,6,
o fungicida (Folicur) por €67,83 e o insecticida (Décis) por
€13,45.

Ocustototalporhectarefica,assim,por€695,51,valorque,
só paracompensarcustos “obriga” aum preço portonela-
daacimadamédiaactual.
Assim, se o preço por tonelada for de 200 euros, um hec-
tare tem que produzir3,5 toneladas; se o preço forde 150
euros, um hectare tem que produzir4,6 toneladas; e com
um preço actual de 130 euros é necessário que cada hec-
tare produza 5,4 toneladas.

Quanto custa
produzir um hectare

Cereais | Cerca de 60% dos 350 mil hectares dedicados aos cereais em Portugal está em risco de abandono.
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Um hectare, para ser
rentável, precisa de
produzir mais de cinco
toneladas de cereais,
quando a média em
Portugal, ao nível do
trigo, não passa das
2,1 toneladas/ha.


