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PortugalseráoEstado-membrocom
omaioraumentonaproduçãodece-
reais em 2008, face à media dos úl-
timoscincoanos,segundoprevisões
daUniãoEuropeia(UE).Estasapon-
tamqueaproduçãodetrigoemPor-
tugal deverá crescer 27,6%, contra
a subida média de 6,1% na UE27,
ao passo que na cevada Portugal

deve ver a produção expandir-se
27,8%,faceàmédiade5,7%.Sóno
milho é que Portugal não fica no
“top”,jáqueteráumcrescimentode
8,3% contra os 9,5% do conjunto
dos parceiros comunitários.

No total, os europeus deverão
produzir mais 16% de cereais – ou
seja mais 43 milhões de toneladas –
em 2008 face a 2007, podendo as-
sim registar-se um recuo nos preços

destes bens,cujo súbito aumento le-
vou100milhõesdepessoasàpobre-
za, segundo o Banco Mundial.

Razões para produzir mais
“Ascondiçõesmeteorológicasforam
importantíssimas e, claro, a questão
dos preços”comentou BernardoAl-
bino, presidente da Associação Na-
cional de Produtores de Cereais, ao
Negócios sobre o aumento da produ-
çãoemPortugal.Mas,alerta,estesre-
sultadossãomaispontuaisqueestru-
turais.Na base desta opinião, está o
facto de aquando da sementeira do
ano passado os custos de produção
dos cereais estarem mais baixos que
osactuais [veraolado],sendoqueos
preços de venda continuam os mes-
mos–180euros/tonelada.Porestara-
zão,diz,“édeesperarumaquebrana
produção portuguesa em 2009”, já
que o País tem uma produtividade

baixa.“Estámais caro, logomais ar-
riscado”,conclui.

JáLuísVasconcelloseSouza,pre-
sidentedaAssociaçãoNacionaldos
ProdutoresdeMilho,concordacom
as previsões da UE para o cereal.
“Emtermosdequilos,osdadosque
temosdizemquedevemosproduzir
mais 5% a 10% este ano”apontou
ao Negócios, salientando que este
crescimento é igual ao aumento de
hectares dedicados aos cereais no
país.Questionado sobre o efeito do
aumento na produção nos preços,
Vasconcellos realçou que estes“de-
verão descer”, ainda que primeiro
seja necessário avaliar a“qualidade
da produção”do ano.

Ainda sobre Portugal, o respon-
sável comentouqueassubidas“são
fáceis quando o ponto de partida é
reduzido”, salientando ainda a bai-
xa produtividade dos solos lusos.

Portugal é o país
da UE com
o maior aumento
na produção
de cereais

Portugal deve produzir mais 21%
de cereais como o trigo, milho e
cevada em 2008. A UE, em média,
produzirá mais 7%. Clima e subida
de preços estão na base do aumento

O problema é que os
cereais estão ao
mesmo preço de há um
ano, mas os custos
estão bem mais altos
do que há um ano.
Bernardo Albino
Pres. Assoc. Nac. Produtores de
Oleaginosas e Cereais

Os preços dos cereais
devem descer com o
aumento da produção,
mas ainda será preciso
ver a qualidade dos
mesmos.
Luís Vasconcellos e Souza
Pres. Assoc. Nac. Produtores de Milho

Agricultura
Trigo, milho e

cevada em alta
este ano

Portugal lidera crescimento nos cereais...
taxa de crescimento da produção global em 2008 vs. média dos últimos 5 anos

Fonte: CE, com base em imagens de satélite e modelos matemáticos que simulam crescimento de culturas.

LÍDERES NO CRESCIMENTO...

Longe dos índices europeus...
Tonelada por hectare no conjunto dos cereais

... MAS FRACOS NA PRODUTIVIDADE


