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Editorial
É já no próximo dia 8 e 9 de Fevereiro que a Anpromis realiza o seu VIII Congresso Nacional do Milho, um evento que reúne em Lisboa mais de 400
profissionais e especialistas ligados ao sector do
milho em Portugal e na Europa. Esta 8º Edição do
Congresso constitui uma oportunidade única para
promover a partilha de experiências e conhecimentos que fazem dos nossos agricultores uns dos mais
produtivos do mundo. Com um programa que conta com a participação de prestigiados especialistas
nacionais e internacionais levaremos a debate
questões políticas, económicas e sociais que consideramos serem fundamentais na construção das
bases de uma fileira de inquestionável valor para
Portugal, como é a fileira do milho.
O ano de 2011, revelou-se para a cultura do milho
extremamente favorável, tendo surpreendido muito positivamente a maioria dos produtores nacionais pelo bom rendimento obtido por hectare. Na
maioria dos casos esse rendimento foi bastante
acima da média verificada nos últimos anos.
O ano que terminou foi sem dúvida positivo para
quem apostou nesta cultura, sendo de realçar o
elevado preço obtido na comercialização do produto. A realidade desta campanha veio assim pôr
a claro o interesse determinante que a cultura do
milho tem para os agricultores portugueses e para
a economia nacional.
No entanto, há que não esquecer alguns dos factores que se revelam preponderantes num contexto de desenvolvimento desta cultura em Portugal - a disponibilidade em área regada com boa
aptidão de produção, a existência dum conhecimento técnico e prático da cultura e a adaptabilidade do milho às nossas condições de produção
que constituem uma vantagem competitiva face
a outros mercados. Há ainda que referir que o facto de Portugal continuar a ser muito deficitário no
que diz respeito ao milho-grão, tendo importado
em 2011 cerca de 1.150.000 toneladas, constitui
um argumento de peso para que este seja um sector prioritário.
Face ao nosso panorama nacional acreditamos
existirem boas perspectivas para a cultura - há
mercado nacional para este cereal, há disponibilidade de terra e de água, há know-how da cultura
e há variedades muito bem adaptadas às nossas
condições de produção.
Confiantes que 2012 vai trazer um conjunto de
grandes oportunidades para esta cultura, em
nome da Direcção da Anpromis desejo a todos um
Próspero Ano Novo.
Luís Vasconcellos e Souza
Presidente da ANPROMIS
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8 e 9 de Fevereiro
em Lisboa
ANPROMIS promove VIII
Congresso Nacional
do Milho
A ANPROMIS vai promover nos próximos dia 8 e 9
de Fevereiro, no hotel Altis, em Lisboa, o VIII Congresso Nacional do Milho.
Estarão em debate alguns dos temas que mais preocupam os produtores nacionais de milho, nomeadamente a cultura do milho no Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva, a volatilidade das cotações dos cereais no Mercado Mundial, as políticas
comerciais da União Europeia e a PAC pós 2013 em
Portugal. ´
De destacar é a presença de Ann Berg uma das mais
prestigiadas consultoras da FAO (Food and Agriculture Organization) que abordará a volatilidade das
cotações no Mercado Mundial de Cereais.
No último dia do Congresso poderemos assistir a
uma palestra do Prof.º Adriano Moreira subordinada ao tema “Os novos pobres do Mundo”.

Durante este evento terá
ainda lugar uma reunião da Confederação
Europeia dos Produtores de Milho (CEPM) que recordamos congrega os representantes da Alemanha, Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Hungria, Itália, Polónia, Portugal e Roménia.

Aumento da produção de milho
diminui a nossa dependência externa
em cereais

O

ano de 2011, revelou-se para a cultura
do milho extremamente favorável, tendo
no caso das sementeiras mais precoces,
havido incrementos de produtividade da
ordem dos 20%.
Em relação à produção de milho concentrada e comercializada pelas Organizações de Produtores que
constituem o Conselho Geral da Anpromis, as quais
representam cerca de 85% do milho-grão nacional
que é comercializado através dos circuitos comerciais de mercado, verificamos que foram vendidas
durante a presente campanha perto de 270.000 toneladas de milho, o que corresponde a um aumento de 30%, relativamente à campanha anterior.
Analisando o quadro seguinte, constatamos que o
maior aumento da quantidade de milho comercializado, se verificou nas Organizações de Produtores
localizadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e do
Alentejo. Este acréscimo deve-se, no essencial, às
maiores produtividades obtidas por hectare, à recuperação de áreas anteriormente semeadas com esta
cultura e ao surgimento de novas áreas de regadio,
entre as quais Alqueva.
Recordamos neste particular que, relativamente a
2010, a área de milho grão aumentou no nosso país
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2010

Agrocamprest

4

2

2011
2

Agromais

80

75

102

Cadova

12

9

12

Cappa

3

1

2

CDA

10

10

9

Cersul

19

18

34

Coop. Agric. Beja
e Brinches

0

0

8

Coop. Agric.
Montemor- o-Velho

14

14

14

Coop. Agric. Coimbra

14

13

13

Globalmilho

30

24

27

Searalto

22

17

24

Terramilho

22

22

24

230

205

271

TOTAL

(Unidade: 1000 tons)

6.158 hectares, correspondendo 2.223 hectares à
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo e 6.094
hectares à Direcção Regional do Alentejo.

AGROCAMPREST | AGROMAIS | CADOVA | CAPPA | CDA | CERSUL | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA E BRINCHES | GLOBALMILHO
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COIMBRA
|
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTEMOR-O-VELHO | SEARALTO |
TERRAMILHO

José Graziano da Silva é o novo Director Geral da FAO, sucedendo ao senegalés Jacques Diouf, que liderou a
FAO entre 1994 e 2011. O mandato de Graziano da Silva decorre entre Janeiro de 2012 e 31 de julho de 2015.
Graziano da Silva é de nacionalidade brasileira e foi o responsável do programa “Fome Zero” iniciado em 2003.

Noticias

A ANPROMIS promove durante a penúltima semana de Maio duas acções de formação de cariz
prático sobre a cultura do milho. Estas sessões
serão ministradas pelo perito para a cultura do
milho M. Albert Porte Laborde na região do Ribatejo e no Alentejo (Alqueva).
Mais informações serão disponibilizadas em tempo oportuno em:

www.anpromis.pt

ARH do Alentejo - Início 15/7/2011 / Fim 15/1/2012
ARH Tejo - Início 8/8/2011 Fim 8/2/212
ARH Algarve - Início 19/9/2011 Fim 19/3/2012
ARH Norte - Início 3/10/2011 Fim 3/4/2012
ARH Centro - Início 11/10/2011 Fim 11/4/2012

Quem é quem?
•
•
•
•
•
•

Estão disponíveis
para consulta pública os 5 Planos de
Gestão de Região
Hidrográfica
(PGRH) elaborados
pelas Administrações de Região Hidrográfica (ARH´S).
Os planos constituem instrumentos de planeamento
das águas e destinam-se a promover a correcta gestão, protecção, valorização ambiental, social e económica a nível de cada bacia hidrográfica. Os documentos de suporte à Consulta Pública encontram-se nos
sites das ARH´s e as datas são as seguintes:

Nome da Organização: CDA – Cooperativa para o Desenvolvimento Agrícola
Área Social: Distrito de Santarém e concelho de Vila Franca de Xira
Nº de Associados Activos: 200
Volume total de negócios em 2011: €3 milhões
Quantidade de milho comercializada em 2011: 9.500 toneladas
Serviços prestados: Comercialização de cereais e oleaginosas; aconselhamento
agrícola, mecanização e logística.

• Nome da Organização: CERSUL
Agrupamento de Produtores de Cereais do Sul, SA
• Área Social: Concelhos de Elvas, Campo Maior, Arronches, Monforte, Fronteira,
Alter do Chão, Ponte de Sôr, Abrantes, Avis, Sousel, Estremoz, Borba, Vila Viçosa,
Alandroal, Reguengos de Monsaraz, Redondo, Évora, Viana do Alentejo, Alcácer
do Sal, Cuba e Beja.
• Nº de Associados Activos: 154
• Volume total de negócios em 2011: €14 milhões
• Quantidade de milho comercializada em 2011: 34.000 toneladas.
• Serviços prestados: Comercialização de cereais e oleaginosas; central de compras
de factores de produção; entidade produtora de sementes certificadas com
inspectores de campo autorizados; entidade receptora e de apoio à elaboração de
candidaturas ao pedido único; divulgação de informação no âmbito da PAC e outra
legislação; assistência técnica à condicionalidade e medidas agro-ambientais;
apoio técnico de campo e controlo de qualidade dos vários cereais.

Citações
“ O Banco Mundial tem
demonstrado que o melhor
investimento para reduzir a pobreza
é, de facto, o desenvolvimento da
agricultura: 77% dos mais pobres
do planeta são agricultores”
Bill Gates in Le Monde (2/11/2011)

“Precisamos de um programa de
repovoamento agrário que consiga
captar uma parte dos recursos
humanos desaproveitados”
Cavaco Silva in Público (26/11/2011)

“Se não conseguirmos
aumentar a produção no
próximo ano e em 2013,
continuaremos com baixos
stocks e isto será a base da
especulação e piorará ainda
mais a situação.”
José Graziano da Silva, actual Director Geral da FAO
in Correio da Manhã (30/12/2011)

Anpromis promove
três Sessões de
Divulgação sobre
a Gestão da Rega em
parcelas de Milho

No âmbito da Rede “RICPROM” a ANPROMIS promoveu, em colaboração com o COTR (Centro Operativo e
de Tecnologia de Regadio), três sessões de divulgação
que contaram com a participação de cerca de 90 agricultores e técnicos agrícolas, em que foram abordadas
algumas ferramentas de apoio á Gestão da Rega, nomeadamente a utilização de imagens de satélite como
instrumento para dar a conhecer aos produtores de
milho os mapas de distribuição espacial de consumo
de água do milho ao nível da parcela. Estas sessões tiveram lugar durante o mês de Dezembro, na Golegã
(Agrotejo), em Elvas (Cersul) e em Beja (COTR).

COTAÇÕES
Cotações - MILHO
20-12-11 21-12-10

184 €

212 €

-13%

Ucrânia (€/ton.)

176 €

194 €

-9%

FOB Golfo do México 195 €
(€/ton.)

189 €

3%

Produção mundial de milho
(milhões de toneladas)
2011*

2010

Var.%

Produção

853

826

3%

Comércio

94

93

1%

Consumo

861

844

2%

Existências finais

123

131

-6%
* dados previsionais

ÍndiceS de CotaçÕES - Factores
de Produção 30/6/2010 = 100

Assunção Cristas in Visão (3/11/2011)

ANPROMIS - Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo
Morada: Rua Mestre Lima de Freitas nº 1 - 5º andar 1549-012 Lisboa
Portugal | Email: anpromis@anpromis.pt | Site: www.anpromis.pt
Tel. (+351) 217100035 | Fax. (+351) 217100026

27-12-11

Var.%

Cloreto de
Potássio

113

13%

DAP

130

30%

Solução Azotada

155

55%

Combustível Gasóleo Agrícola

124

24%

90

-10%

101

1%

Adubos

Herbicida

“Sucesso da Agricultura
depende do regadio”

Var.%

Rendu Bordéus
(€/ton.)

(Fonte: La France Agricole)

ANPROMIS PROMOVE
ACÇÕES DE FORMAÇÃO
PRÁTICAS

Planos de Gestão de Região
Hidrográfica (PGRH)

Glifosato

FAO 600 (saco
Sementes c/50.000
sementes)

Índice de cotações: mede a evolução das cotações no
período de 30/6/2010 a 27/12/2011

(Fonte: CIC - 24/11/2011)

CONSULTA PÚBLICA ATÉ 11 de abril

