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O mercado do milho
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∗ Previsão de produção mundial de cereais em 2015 similar ao ano de 2014;

∗ No caso do trigo a produção quase atinge o valor record da campanha 
anterior (aumento de rendimento na UE),

∗ Produção mundial de milho terá uma quebra  ligeira, mas com revisão em 
alta das previsões nos EUA e boa campanha na China a compensar quebra 
acentuada em alguns países europeus (que podem ultrapassar 20%);

∗ Stocks mundiais do milho com previsão de atingirem o valor mais elevado 
dos últimos 29 anos (metade do stock mundial está armazenado na 
China);

∗ Esperado significativo aumento de importações de milho pela UE a partir 
da América do Sul, beneficiando de um real fraco;

∗ Crescimento acentuado da produção de soja com expectativa de atingir 
novos máximos estimulados pela procura da China.

1-Produção Mundial

OFERTA M Ton % tendência

PRODUÇÃO 968 -3,5% ↓

STOCKS 202 +13,5% ↑↑

PROD. UTILZ. 1.170 -0,7% =

PROCURA

Alim. Humana 108 -0,4% =

Alim. Animal 561 -1,2% ↓/=

Industrial 267 +1.5% ↑/=

USO TOTAL 972 -0,7% =

STOCKS FINAIS 198 -1,9% ↓/=

Comércio Int. 120 1,0% =
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PROJECÇÕES PARA 
A CAMPANHA DE MILHO 15/16 (Fonte IGC)

1-Produção Mundial
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- Apesar do consumo voltar a ultrapassar a produção em 

2015, os níveis de stocks mundiais estão elevados 

1-Produção Mundial
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- A relação próxima entre os 

preços das commodities

(agrícolas, energia, metais)

- …e o desfasamento da 

variação dos preços do 

inputs como os fertilizantes: 

implicações nos custos de 

produção

Preços commodities
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- Maior volatilidade: variações de 

preços notoriamente mais 

acentuadas desde 2007

Preços e volatilidade
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Cotações mundiais de referência desde 2007

- Em 2015 com preços 

relativamente mais baixos e 

mais estáveis, estaremos a 

regressar a padrões de variação 

menos intensos?

- …em baixa, mas ainda (pouco) 

acima dos níveis de 2009
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Importações de milho na UE por Estado-membro

- Na última campanha, Portugal 

único EM a reduzir importações 

face a média recente 5 

campanhas
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∗ Em 2009 eram apontados um conjunto de fatores para a 
explicação da turbulência dos mercados: Petróleo; Dólar; China; 
Fund Buying; Biocombustíveis;  

∗ Em 2015 principal fator de incerteza está polarizado na CHINA e 
na gestão política do seu mercado interno. 
∗ - desvalorização do yuan;
∗ - redução do preço de suporte à produção interna de cereais (milho);
∗ - Pressão interna para o fim do monopólio estatal das TRQ;
∗ - Importação de produto acabado (carne e laticínios) vs produção local.
∗ Restrições à importação de algumas origens/produtos (caso OGM EUA);
∗ - quantidade massiva de stocks evidencia alguma margem para governo 

chinês atuar?

Fatores de Incerteza
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2 -Produção de milho de regadio em 

Portugal

Fonte: GPP a partir de INE

- A produtividade média do milho de 

regadio aumentou 46,6% entre os triénios 

2002-2004 e 2012-2014 (2014 = 9/ha)

- Previsões UE de agosto de 2015: Portugal 

único EM com produtividade a aumentar 

(mapa à direita)
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Área de Milho no PU

Fonte: IFAP Pedido 
Único

Área de Milho Grão declarado PU 2009 Área de Milho Grão declarado PU 2013

Regiões Agrárias
Milho Grão 

2009

Milho Grão 

2013

Entre Douro e Minho 22 611 21 411

Trás-os-Montes 5 817 5 696

Beira Litoral 18 199 16 876

Beira Interior 7 979 7 652

Ribatejo e Oeste 20 067 29 279

Alentejo 9 608 20 563

Alegarve 230 183

TOTAL 84 511 101 658

Não é possível apresentar esta imagem de momento.

Não é possível apresentar esta imagem de momento.
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Variação regional de área de milho

Fonte: INE – Quadro de Produção Vegetal

Evolução da Área de Milho por Região Agrária Evolução da Produção de Milho por Região Agrária
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Variação de área de milho no PU (2009-2013)

- Variação absoluta (2013-2009) da área de milho grão 

declarado no PU, por município

Valores em ha
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Preços do milho em Portugal

€/t

- Portugal, como “tomador de 

preço”, reflete padrão 

semelhante às cotações de 

referência mundial

Fonte: GPP/DG Agri. (preços médios mensais)
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Conta de exploração do Milho

VABpp = Pbmilho - Consumos Intermédios

VALcf = PBmilho + Pag ligados + O Pag. - Consumos Intermédios - Amortizações

Rend da Actividade = PBmilho + Pag ligados  - Consumos Intermédios - Amortizações - Outros Custos (Salários + Rendas + Juros)

Rendimento Líquido = PBmilho + Pag ligados + O Pag.  - Consumos Intermédios - Amortizações - Outros Custos (Salários + Rendas + Juros)

Fonte: RICA2013

Conta de exploração

Valores por ha de milho
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Mercado milho

- Preço mundial do 
milho em baixa nas 
próximas 
campanhas.

- Preços dos fatores de 
produção com 
necessidade de 
adaptação (?)

- Produtividade fator 
terra

Intersectoriais Contexto

- Competitividade da 
produção animal 
nacional (ex. crises 
setores leite e 
suinicultura)

- Parcerias (ex. I&D)

- Água

- Zonas vulneráveis a 
nitratos

- Licenciamento 
pecuário 

Pressões e desafios

Eficiência na utilização dos recursos
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� Preços e mercado:
� Procura mundial de milho manter-se-á firme, embora com 

menor taxa crescimento
� Volatilidade intrínseca ao mercado as commodities

� Desafio da redução de custos de produção e da gestão 
plurianual

� Eficiência da utilização dos recursos: 
� Inovação/grupos operacionais
� Melhoria das produtividades (agricultura de precisão, 

melhoramento genético e OGM)
� Uso eficiente da água, modos de produção

� Reforço da lógica intrassectorial e intersectorial

� Reforço  de parcerias interinstitucionais 

Notas finais
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Acesso à informação
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Website do GPP: www.gpp.pt
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Comércio Internacional

Fonte: INE – Base Comércio Internacional
*dados preliminares

Comércio Internacional do Milho e Outros Cereais 
(Valores em toneladas)


