
 
 

 

V Congresso Nacional do Milho 
 
 

Conclusões 
 
 

 

 

Os Produtores Nacionais de Milho, reunidos no V Congresso Nacional do Milho, que 

decorreu nos passados dias 13 e 14 de Fevereiro, no Hotel Altis de Lisboa, vêm 

destacar as principais conclusões dos seus trabalhos: 

 

1. A cultura do milho desempenha uma função fundame ntal no desenvolvimento 

socio-económico do Mundo Rural português dado mobil izar, como nenhuma 

outra cultura arvense, as pessoas e as iniciativas.   

 

2. A dupla aptidão do milho - alimentação e/ou ener gia – torna-o muito importante 

para o desenvolvimento económico do país, sendo, po r outro lado, e no 

momento presente, a única matéria-prima nacional co m capacidade para 

continuar a fornecer simultaneamente as indústrias agro-alimentares suas 

tradicionais clientes e as futuras fábricas de bioe tanol a instalar em Portugal. 

 

3. O preço do milho no nosso país continuará sempre  a não depender só da 

procura interna, mas antes de mais, das cotações do s mercados 

internacionais, pelo que não podemos aceitar especu lações infundadas sobre a 

matéria. 

 

4. A incorporação até 2010 de 10% de biocombustívei s nos combustíveis 

rodoviários, conforme o recente anúncio efectuado p elo Senhor Primeiro-

Ministro, deverá ser obtida recorrendo à incorporaç ão de bioetanol produzido a 

partir de matéria prima nacional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. A produção de bioetanol em Portugal, a partir de  matéria-prima nacional, 

deverá ser firmemente apoiada uma vez que: 
 

- É uma energia renovável pouco emissora de gases c om efeito de estufa 

- Permite, quer uma maior independência energética do país, quer uma maior 

 diversificação das suas fontes energéticas 

- Fomenta sustentadamente o desenvolvimento do Espa ço Rural 

 

6. Torna-se portanto essencial que a reposição das inf raestruturas de regadio e 

dos sistemas de rega sejam consideradas como priori tárias no novo PDR, por 

forma a que o potencial produtivo das zonas de rega dio orientadas para a 

produção de biocombustíveis seja mantido ou até aum entado.  

 

7. A importância da produção de bioetanol no nosso paí s exige que, no mais 

curto espaço de tempo, se crie um “Cluster do bioet anol” para que, e à 

semelhança do que foi efectuado noutros Estados Mem bros, se congreguem 

todos os intervenientes da fileira por forma a bem articular a sua 

implementação.  


