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Editorial
Numa altura em que se exige uma concertada cooperação de vontades para fazer da agricultura nacional
um eixo estratégico de desenvolvimento da nossa
economia, é no regadio e em especial na cultura do
milho, que acreditamos existir um elevado potencial
de crescimento. Esta foi aliás uma das principais tónicas do VIII Congresso Nacional do Milho que reuniu
durante dois dias, no Hotel Altis, em Lisboa, cerca de
600 especialistas nacionais e estrangeiros.
Para além desta abordagem, foi preocupação da
Direcção da ANPROMIS elaborar um programa em
que fossem abordadas questões políticas, económicas e sociais que consideramos fundamentais na
construção das bases de uma fileira de inquestionável valor para Portugal, como é a fileira do milho.
Por outro lado, e tendo consciência que uma das
prioridades do sector agrícola nacional passa
pelo seu rejuvenescido, foi decisão da Direcção da
ANPROMIS convidar, pela primeira vez, as associações de estudantes de todas as instituições de
ensino que leccionam cursos ligados às ciências
agrárias, em Portugal. Atendendo á adesão manifestada, pensamos que esta iniciativa constituiu
um sucesso que procuraremos repetir nos próximos
eventos, dando oportunidade a alguns estudantes
de contactarem com uma das fileiras mais competitivas da nossa agricultura.
Em relação aos temas debatidos ao longo do Congresso, os quais consideramos terem ido de encontro às expectativas dos participantes, não podemos
deixar de realçar a sessão subordinada ao tema “a
cultura do milho no empreendimento de fins múltiplos de Alqueva”. Tal como tem sido referido ao longo dos últimos anos, acreditamos que a cultura do
milho vai desempenhar um papel fundamental no
necessário aproveitamento das vastas áreas desta
importante infra-estrutura hidroagrícola.
De realçar ainda, pela sua relevância, a reunião da
Confederação Europeia dos Produtores de Milho
(CEPM) que, no âmbito deste Congresso, teve lugar
no dia 8 de Fevereiro, em Lisboa. Nesta sessão foram
debatidos temas fundamentais para os produtores
nacionais e europeus de milho, tal como seja a importância do regadio para a cultura do milho, os novos
acordos comerciais da União Europeia e definida uma
estratégia da fileira europeia do milho face à proposta
da Comissão Europeia para a PAC pós 2013.
Por último, queríamos agradecer a todos os que
participaram no Congresso, por entendermos que
foram fundamentais no sucesso desta iniciativa.
Até 2014!
Luís Vasconcellos e Souza
Presidente da ANPROMIS
CONSELHO
GERAL DA
Anpromis

VIII Congresso Nacional

do Milho

reúne cerca de 600 participantes em Lisboa

D

ecorreu nos passados dias 8 e 9 de Fevereiro,
no hotel Altis, em Lisboa, o VIII Congressso
Nacional do Milho. O evento deste ano contou com a participação recorde de cerca de
600 congressistas que durante os dias do evento
tiveram oportunidade de assistir às intervenções
efectuadas pelos oradores nacionais e estrangeiros
convidados.
Atendendo à relevância das Conclusões que resultaram do VIII Congresso Nacional do Milho e que
foram transmitidas na Sessão de Encerramento à
Senhora Ministra da Agricultura, tomamos a liberdade de transcrevê-las de seguida:
É indiscutível o elevado potencial económico desta
cultura para o nosso país e para a economia nacional.
Torna-se cada vez mais evidente que a cultura do
milho é aquela que em extensão, e para as condições médias do nosso país, se encontra mais bem
adaptada.
É absolutamente prioritário que seja feita a defesa intransigente do Regadio ao longo do próximo
quadro comunitário, uma vez que em climas como
o nosso só a disponibilização de água às culturas
permite maximizar o seu potencial produtivo. Os
custos da rega têm de ser acautelados, embora
numa perspectiva de eficiência energética e do
uso da água, de modo a salvaguardar a competitividade das culturas regadas.
Os interesses dos produtores nacionais de milho têm que ser devidamente acautelados ao
longo de todos os processos negociais que se
avizinham, quer no que diz respeito ao rendimento dos produtores, quer no que diz respeito aos acordos comerciais e à revisão da
Política Agrícola Comum. Não se pode aceitar
o facto de não ter consideração o dinamismo
deste sector e o forte investimento feito pelos
agricultores e pelos seus Agrupamentos ao
longo dos últimos anos.
Torna-se urgente que sejam definidas Políticas Públicas que viabilizem a implementação
desta cultura em novas áreas de regadio que
venham a ser disponibilizadas.
A consolidação da concentração da oferta e
da consequente capacidade comercial das
Organizações de Produtores de Milho deve
ser uma prioridade política urgente.
As apresentações efectuadas no Congresso
podem ser consultadas no site da ANPROMIS
em www.anpromis.pt.
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“Os dados da Guarda Nacional Republicana indicam que, no ano passado, se
registaram 9.491 furtos de cobre, mais 5.765 do que em 2010, quando se verificou um
total de 3.726” in Lusa (10/2/2012)
Noticias

A ANPROMIS foi recebida no passado dia 28 de Fevereiro pela Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia
da República. Nesta audiência foram apresentadas as Conclusões do VIII Congresso Nacional do Milho e debatidos com os Senhores Deputados os temas que mais preocupam os produtores nacionais de milho. De recordar que dos deputados que integram a Comissão de Agricultura e Mar estiveram presentes no VIII Congresso
Nacional do Milho os deputados Abel Baptista, Manuel Isaac, Miguel Freitas, Pedro Lynce e Pedro do Ó Ramos.

Quem é quem?

Nome da Organização: Cooperativa
Agrícola de Beja e Brinches, CRL
Área Social: Distritos de Beja, Évora,
Portalegre, Santarém, Setúbal e Faro
Nº de Associados Activos: 2.323
Volume total de negócios em 2011:
21.110.299€
Quantidade de milho comercializada
em 2011: 7.850 toneladas
Serviços prestados: comercialização de
cereais e oleaginosas, comercialização e
transformação de azeitona e azeite, venda
de factores de produção aos associados,
apoio técnico, elaboração de parcelário e
pedido único.

Nome da Organização: Cooperativa Agrícola de
Coimbra, CRL
Área Social: Coimbra, Carregal do Sal, Tondela,
Figueira da Foz, Maiorca, Lousã, Poiares, Miranda
do Corvo, e Penacova
Nº de Associados Activos: 8.153
Volume total de negócios em 2011: 8.370.696€
Quantidade de milho comercializada em
2011: 13.153 toneladas
Serviços prestados: comercialização de
cereais, venda de factores de produção, serviços
técnicos, elaboração de candidaturas de apoio ao
rendimento, análises de vinho, serviços veterinários
e organização de produtores pecuários.

ANPROMIS participa

na reunião anual
da ORAMA

A ANPROMIS participou nos passados
dias 18 e 19 de Janeiro, em Dijon, no
Sommet du Végétal
que contou com a
presença de cerca
de 700 agricultores
e dirigentes associativos franceses. Este
evento, cuja representação por parte
da Anpromis esteve a cargo de Tiago Silva Pinto,
Secretário-Geral da associação, foi organizado pela
Orama que, recordamos, é a estrutura associativa
francesa que congrega os produtores franceses de
milho, trigo, oleaginosas e proteaginosas.

COTAÇÕES
Cotações - MILHO
Var.%

09-03-12 08-03-11

Rendu Bordéus
(€/ton.)

202 €

218 €

-7%

Ucrânia (€/ton.)

197 €

220 €

-10%

FOB Golfo do México 214 €
(€/ton.)

218 €

-2%

(Fonte: La France Agricole)

ANPROMIS reúne com a Comissão
de Agricultura e Mar

Produção mundial de milho

Citações
“O anúncio de que a Europa do
Tratado de Lisboa está preocupada
com a gestão do mar europeu, dos
seus recursos vivos, e da plataforma
continental, aconselha a pensar,
tendo presente o que aconteceu
à interioridade, na necessidade
de impedir um trajeto igual em
consequências à política agrícola
comum. Trata-se pelo menos do
esquecido conceito da reserva
estratégica alimentar”

“Uma PAC reformada irá
desempenhar um papel de
primordial importância na
concretização dos objectivos
de crescimento inteligente,
durável e inclusivo que fixámos
na estratégia Europa 2020”

Prof. Adriano Moreira in VIII Congresso Nacional do Milho (9/2/2012)

Assunção Cristas in VIII Congresso Nacional do Milho
(9/2/2012)

“Devemos reflectir muito
seriamente sobre a maneira de tirar
proveito de uma revolução digital
para alcançar a inovação, incluindo
na agricultura”

José Manuel Durão Barroso in Lusa(23/1/2012)

2011/12*

2010/11

Var.%

Produção

864

828

4%

Comércio

95

93

2%

Consumo

871

844

3%

Existências finais

126

133

-5%
* dados provisórios

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

“Para nós é um compromisso
absoluto concluir Alqueva”

“O investimento no regadio
e na produtividade tem retorno
garantido”
Ann Berg, consultora da FAO in VIII Congresso Nacional
do Milho (8/2/2012)

Bill Gates in Lusa (24/2/2012)
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09-03-12

Var.%

Cloreto de
Potássio

111

11%

DAP

126

26%

Solução Azotada

150

50%

Combustível Gasóleo Agrícola

127

27%

90

-10%

102

2%

Adubos

Herbicida

Glifosato

FAO 600 (saco
Sementes c/50.000
sementes)

Índice de cotações: mede a evolução das cotações no
período de 30/6/2010 a 9/03/2012

(Fonte: CIC - 23/02/2012)

(milhões de toneladas)

