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Norte (-30%)
Diminuição continua 

no Grão e Silgem Centro (-30%)
Diminuição continua no 

Grão e Silgem

Lisboa e Vale do Tejo
Crescimento  (+23%) no 

milho grão e estabilidade 

no milho silagem
Alentejo
Forte crescimento  

(+50%) no milho grão e 

estabilidade no milho 

silagem

Algarve
forte diminuição

(-50%)

Comparação da área de milho por região (2005/7 e 2014)
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De que dependerá o futuro da produção de milho em Portugal?

CustoCusto BenefícioBenefício

Da decisão dos produtoresDo estado do tempo em cada ano

Quais as principais tipos de produtores ?

Quais os fatores que mais influenciam nas decisões?
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• !

Pequenos produtores :
• Pequenas explorações 

familiares
• Plurirrendimento
• Tempo parcial
• Inexistência de contabilidade
• Não valorizam os fatores de 

produção proprios

Porquê fazer milho?
• Tradição

• Não abandonar os campos

• As galinhas gostam deste 

milho

• Alimento para bovinos

• Produção de broa…

Produtores pecuários:
• Explorações familiares média 

dimensão
• Elevada especialização
• Produção pecuária – bovinos 

de leite

Porquê fazer milho?
• Alimento para bovinos

Quais os fatores determinantes
• Muito pequena elasticidade direta 

da oferta
• Reduzida elasticidade cruzada 

(milho outros alimentos animais)

• Rentabilidade da produção leiteira
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Produtores do Centro e Sul de média/grande dimensão: 
principais fatores de decisão:

Preço do milho

Preço dos fatores de produção

Tecnologia

Novas áreas de rega

Rentabilidade comparada com outras culturas

Apoios investimentos ( PDR / Crédito)

Organizações de Produtores - transformação

Picos de preço em 2007 e 2010-2012

Preço do milho fob Golfo dos EUA
2014 :  195 USD/ton – menos 32% que a média 2010-2012

2023  : 225 USD/ton - em termos nominais para o período 2018-2023

Evolução do preço do milho
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Evolução do preços dos principais grupos de fatores 
de produção

Fonte: INE

ÍNDICE

ProdutividadeSementes

Fertiliz.

Máquinas Água

Energia

Rotações

Fatores tecnológicos
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Tecnologia de Produção - Acréscimos de eficiência de 
produção
• Sementes 

• Evolução do potencial  produtivo das sementes
• Utilização de milho OGM

• Fertilizantes
• Mais específicos 
• Melhor adaptados ás necessidades do ciclo da cultura

• Máquinas
• Agricultura de precisão
• Sincronização de operações
• Economias de escala

• Água
• Sistemas mais eficientes  de distribuição
• Drenagem e sistemas de captação

• Energia
• Sistemas de minimização de gastos energéticos
• Utilização de energias mais baratas

• Rotações Culturais
• Integração em sistemas  de produção que 
beneficiem o solo e melhorem a sua fertilidade

400 litros de água
1 kg de milho

1 sementes – 750 
sementes

20 ton/ha com 23% 
humidade

Greening
Preservação do solo e 

da água
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Proporção de área semeada com milho 
transgenico 

2005 2007 2009 2011 2013

Fonte: ANPROMIS
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Acréscimo de áreas aptas para a 
cultura do Milho

Expansão para mais 30 mil hectares….EFMA : 120 mil ha

Fonte: EDIA

Culturas alternativas
• Culturas permanentes - Poderão aumentar a área,

conquistando novas áreas de regadio mas com
exigências muito acrescidas em termos de
investimento inicial e de esforço de organização e
comercialização

• Hortícolas/hortoindustriais : vão entrar de forma
crescente nas rotações com o milho - risco climatérico
e comercial muito mais elevado

• Outras forragens – podem crescer em função do
desenvolvimento da produção pecuária de qualidade e
muitas vezes em complemento do milho
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Esforço de 
investigação 

• 683 ensaios 
efetuados em 2013 
a nível nacional 
pelas empresas de 
fatores de produção

Esforço de investigação 

Fonte: ANPROMIS

• Tendencia de evolução da quantidade de miho
produzida

Novas áreas
de regadio

Estabilização
de preços/ 
ligeira
subida

Acrescimos
de eficiencia
produtiva

Crescimento das 
áreas de milho grão
a Sul e aumento da 
produção nacional

Apoios aos
investimentos

agrícolas

Criação de Novas
Unidades de 

transformação
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Norte

Centro

Lisboa e Vale do Tejo

Alentejo

Algarve

Tendência de evolução áreas de produção de milho

Obrigado


