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UNICER Cervejas 
Cultivo de Cevada em Território Nacional  
 
 
A cevada dística é uma cultura com longa tradição em 

Portugal, perfeitamente integrada nos sistemas agrícolas 

alentejanos, cujas técnicas agrícolas são dominadas pela 

maioria dos agricultores. No entanto, a partir de 1996 

acentuou-se o decréscimo de superfícies ocupadas por esta 

cultura muito devido à Política Agrícola Comum (PAC) que 

tornou as culturas com rendimento superior ao da cevada, 

nomeadamente o trigo duro, mais interessantes para os agricultores. 

 

Em 2000 a Maltibérica SA (empresa associada da UNICER), não obstante  as condições 

desvantajosas em termos de política de subsídios e acreditando nas potencialidades desta 

cultura para o território Nacional, desenvolveu um plano de acções com instituições 

científicas e parceiros de negócio. Neste sentido, foram realizados ensaios com deferentes 

variedades de cevada de forma a seleccionar cevadas com potencial para malte e cerveja, 

com pureza varietal de muito boa qualidade e bom rendimento agrícola. 

 

O projecto incluiu ainda uma fase de experimentação das variedades de cevada e a 

execução em campos de demonstração dirigidos, em particular, a agricultores. Esta fase 

permitiu optimizar os factores de produção (adubações, produtos fitossanitários) e 

técnicas culturais (sementeiras, regas) inerentes à obtenção de uma cevada de excelência 

para a produção do malte cervejeiro. 
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A relação de confiança e transparência estabelecida entre a Maltibérica e os agricultores 

que se associaram a este projecto foi determinante para o seu sucesso. A Maltibérica 

compromete-se a adquirir a totalidade da produção dos agricultores seus parceiros, e 

estes, por seu lado, assumem o compromisso de utilizarem apenas sementes certificadas, 

que cumprem todos os requisitos exigidos em termos de tipologia e qualidade, bem como 

a utilização racional dos vários recursos inerentes ao cultivo deste cereal, nomeadamente 

a água. 

 

Resultado das acções desenvolvidas e das parcerias estabelecidas com os produtores de 

cevada, foi possível evoluir das 800 toneladas de cevada em 2001 para as 1800 toneladas 

em 2003 e tendo alcançado cerca de 8150 toneladas de cevada de boa qualidade 

tecnológica e com bom rendimento agrícola em 2004. 

 

Evolução das Campanhas Agrícolas 

 Área Total 

Semeada (ha) 
Acréscimo Nº Produtores Acréscimo 

Quantidade Adquirida 

(ton) 
Acréscimo 

2001 259 - 1 - 824 - 

2002 355 37% 8 - 1220 48% 

2003 632 78% 15 88% 1834 50% 

2004 2774 339% 78 420% 8150 344% 

 

 

Os resultados da campanha 2003/2004 significaram um acréscimo de 344 % quando 

comparados com a colheita transacta. De referir ainda o aumento progressivo da área 

cultivada em regime de regadio, visto conduzir ao aumento e estabilidade da 

produtividade e qualidade, face ao cultivo em sequeiro, com o consequente aumento das 

receitas dos produtores. 

 

O aumento gradual da área cultivada com cevada dística, num determinado ano, surgiu 

como uma consequência natural do sucesso da campanha anterior. Por outro lado, a 

cultura da cevada, ao permitir a realização de uma segunda cultura (milho ou girassol), 

conduz a um aumento das receitas dos agricultores e promove a sustentabilidade destes 

sistemas agrícolas, na medida em que os diversifica. 
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Reconhecendo a importância de todos os 

intervenientes no projecto, desde a semente 

à cerveja, A Maltibérica promoveu, em 

Setembro de 2004, um encontro onde reuniu 

Produtores de sementes, de Cevada e de 

Cerveja, bem como Universidades e 

Instituições Nacionais e Ibéricas de 

Investigação Agrária. Com este encontro 

pretendeu-se fazer um balanço das campanhas agrícolas, partilhar experiências com 

especialistas e identificar as melhores práticas agrícolas. O encontro terminou com a 

apresentação de uma cerveja  produzida com cevada 100% nacional. 

Os resultados até agora obtidos com este projecto permitem concluir que em Portugal é 

possível produzir cevada de boa qualidade para cerveja, com destaque para as regiões do 

Ribatejo, Alto Alentejo e Baixo Alentejo e, simultaneamente, contribuir para o 

desenvolvimento das comunidades locais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


