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Editorial

Se não fossem as novas áreas regadas de Alqueva, teríamos
seguramente um decréscimo da produção portuguesa de milho
por força da regressão nas superfícies semeadas nas zonas tradicionais.
Face à ocorrência, cada vez mais frequente destes eventos climáticos extremos e da maior vulnerabilidade dos sistemas de
agricultura, hoje em dia praticados, a defesa do regadio deve
ser estratégia prioritária tendo em vista o aumento do grau de
auto abastecimento em cereais, a redução do deficit da balança
comercial e a criação de mecanismos de adaptação aos cenários
das alterações climáticas com que nos defrontamos.
Neste domínio, os produtores de milho portugueses registam,
desde há muito, níveis elevados de desempenho, quer pela promoção do aparecimento e viabilização de novas áreas regadas
como pela constante introdução de tecnologia tendente ao uso
mais eficiente da água. O progresso tecnológico cifra-se não só
pelo ritmo de aumento da produtividade, a rondar os 200 kg por
hectare e por ano nos últimos 30 anos, mas também por uma
notável preocupação ao nível do uso eficiente dos recursos, entre
os quais a água.

Área de milho aumenta em Portugal
e confirma tendência do último ano

S

egundo os dados provisórios do IFAP, a que a
ANPROMIS teve recentemente acesso, a cultura do milho ocupa atualmente em Portugal
uma área de 140.723 hectares. Desta área,
91.678 hectares destinam-se à produção de grão e
49.045 hectares à produção de silagem (*).
Tendo em conta a campanha agrícola passada, verificou-se um aumento de 3.941 hectares no caso do
milho para grão e uma redução, que se estima, de
631 hectares no caso do milho para silagem.
No que diz respeito aos demais cereais, o milho continua a ser de forma destacada, o principal cereal semeado em Portugal. Analisando o quadro seguinte,
podemos ainda realçar os aumentos de área verificados no trigo (mole e duro) que ocupa actualmente

Fazer mais com menos, tem sido a realidade se analisarmos a
evolução do quadro em que se realiza a cultura do milho entre nós.
A ANPROMIS tem dinamizado a adopção constante no sector
destas posturas mais inovadoras e promovido a sua divulgação.
Ainda recentemente, voltou a estar connosco e a trabalhar com
mais de uma centena de técnicos e profissionais, no Alentejo e
Ribatejo, ao longo de 4 dias, o Sr. Albert Porte Laborde, um dos
mais conceituados especialistas da cultura do milho.
Por outro lado, em relação ao uso eficiente da água não posso
deixar de realçar o “Boletim das necessidades de rega para o
milho” que, no âmbito duma medida do Proder, a ANPROMIS
começou a divulgar em 2010 e que conta, actualmente, com 220
agricultores subscritores.
O sucesso deste esforço de crescimento, modernização e ganho
de competitividade, que o sector tem vindo a registar, necessita
de continuidade. O seu desenvolvimento é de interesse nacional
e carece de enquadramento em programas de investimento
bem apoiados e de acesso mais facilitado.
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Total
Cereais
ha

2010

28.985

77.890

6.690

20.322

81.570

50.921

51.026

24.057

356.652

2011

31.213

67.686

6.173

16.213

87.737

49.676

39.546

22.717

336.373

2012**

30.965

62.557

7.233

17.516

91.678

49.045

50.693

30.596

355.995

Dif. 2011/12

-248

-5.129

1.060

1.303

3.941

-631

11.147

7.879

19.622

(*) Relativamente ao milho para silagem e uma vez que o IFAP deixou de ter um código específico para este destino, a área apresentada no quadro
resulta de uma estimativa da ANPROMIS, que teve por base a evolução verificada nas últimas campanhas agrícolas.

** dados provisórios

ANPROMIS aposta na formação

para uma agricultura ainda mais competitiva ANPROMIS
conta Com a participação de M. Albert Porte Laborde

O Proder, a cerca de um ano do final, arrisca a um não integral
aproveitamento dos envelopes financeiros consagrados aos
agricultores portugueses. Tememos, por razões que nos são
alheias, uma execução financeira deficiente no principal instrumento de apoio à modernização das nossas explorações e de
toda a fileira do milho.
É inaceitável um desfecho destes num cenário de tão fortes carências e em que os produtores de milho já repetidamente manifestaram mais que suficiente capacidade para promoverem a devida
rentabilidade económica e social na utilização destes fundos.

50.693 hectares, no triticale que ocupa 30.596 hectares, na cevada (forrageira e dística) cujo aumento de
área foi de 1.303 hectares e no sorgo que foi semeado em 7.233 hectares.
Numa situação bem diferente encontra-se a aveia,
cuja área semeada decresceu 5.129 hectares.
Em relação a 2011, podemos constatar que área nacional de cereais contrariou a tendência verificada
nos últimos anos e aumentou 19.622 hectares.
Estes são dados que se destacam apesar da seca que
assola o nosso país desde finais de 2011, prejudicando não só as culturas de Inverno, como também, o
cultivo das culturas de Primavera, entre as quais o milho, em vastas áreas do nosso território, sobre tudo
em alguns regadios privados do Alentejo.
(Fonte: IFAP)

O ano de 2012 tem sido marcado por uma das mais rigorosas secas dos últimos 100 anos, que seriamente prejudicou, não só as
culturas de Inverno, como também o cultivo de milho em vastas
áreas do território nacional.

No âmbito da sua política de aposta na inovação e
no crescimento da fileira do milho em Portugal, a
ANPROMIS trouxe ao nosso país, Albert Porte Laborde, um dos mais conceituados consultores agrícolas

para a cultura do milho. Foram mais de
uma centena de técnicos e empresários
agrícolas que tiveram oportunidade de
participar no Ribatejo e no Alentejo, em
quatro sessões eminentemente práticas, que tiveram por objetivo avaliar
in loco o desenvolvimento da cultura e
os principais constrangimentos detetados. “O milho nas primeiras fases do seu
desenvolvimento” foi o tema central destas ações
cuja apresentação pode ser consultada no site da
ANPROMIS em www.anpromis.pt.

ANPROMIS retoma o envio dos boletins com as necessidades de rega para
a cultura do milho
Em parceria com o Centro Operativo e de Tecnologia
de Regadio (COTR) e o Instituto Superior de Agronomia (ISA), a ANPROMIS apresentou no início de 2010
uma candidatura à ação 4.2.2 do PRODER que tinha por
objetivo, a criação de uma Rede de Informação para a
Competitividade dos Produtores de Milho. Denominada
CONSELHO
GERAL DA
Anpromis

por RICPROM, esta rede prévia, entre outras ações,
a disponibilização periódica de informação aos produtores nacionais de milho sobre as necessidades
de rega, em diversas zonas do país. Apesar deste
projeto ter terminado em 31/12/2011 e tendo em
conta a importância da informação disponibilizada

para um uso mais eficiente da água, foi decisão da
Direção da ANPROMIS manter o envio deste boletim, durante esta campanha. O envio destes boletins é um serviço prestado pela ANPROMIS, de forma gratuita, podendo a sua subscrição ser realizada
através do email anpromis@anpromis.pt.
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COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COIMBRA
|
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTEMOR-O-VELHO | SEARALTO |
TERRAMILHO

“Deixo o desafio aos agricultores, que estão a pegar em novos projectos, para
que estejam atentos, porque abriremos, seguramente depois do verão, um novo
concurso do Proder” Assunção Cristas in Beja (4/7/2012)
Noticias

Foi no passado dia 10 de Junho, durante as comemorações do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas, que o Presidente da República distinguiu com a Comenda
da Ordem do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Agrícola, o Eng.º António Alberto Gonçalves Ferreira (Presidente da Associação de Agricultores do Ribatejo) e o Sr. Manuel dos Santos
Gomes (Presidente da CONFAGRI).

Agenda

Agroglobal 2012
5 e 6 de Setembro em Valada do Ribatejo

Vai ter lugar nos dias 5 e 6 de Setembro a 3ª edição da Agroglobal – Feira do milho e das
grandes culturas.
Neste certame, que se prevê venha a reunir mais de 15.000 participantes de todo o
país, poderão ser observadas máquinas e equipamentos em condições reais no terreno, e numerosos campos de demonstração de sementes e agroquímicos.
A ANPROMIS marca presença com um espaço de informação e com a organização de
um colóquio subordinado ao tema “O que se espera da Agricultura Portuguesa?”
que terá lugar no dia 5 de Setembro pelas 11h00. Mais informações poderão ser obtidas em www.agroglobal.com.pt

Quem é quem?

A Agromais celebrou no passado
mês de Maio o
seu 25º aniversário, num jantar
comemorativo que contou com a presença de cerca
de 200 convidados, no qual foram homenageados
dois dos fundadores desta organização, Eng.º Alfredo Maia Orvalho e Eng.º Luís Vasconcellos e Souza, e
prestada uma homenagem póstuma ao Sr. Fernando
Cunha. Entre as diversas personalidades presentes,
destacamos os antigos ministros da agricultura Fernando Gomes da Silva, Armando Sevinate Pinto e
António Serrano, bem como a atual titular da pasta
da Agricultura, Ambiente e Ordenamento do Território, Assunção Cristas.

COTAÇÕES
Cotações - MILHO
Rendu Bordéus (€/
ton.)

Citações
““Os investimentos não
puderam ocorrer como planeado
e o Governo teve que fazer a
reprogramação do investimento
do Alqueva e, por essa razão, em
vez de o próximo ano ser o ano de
referência para a conclusão das
obras, esse ano está referenciado
para 2015”.
Pedro Passos Coelho in Lusa (30/4/2012)

• Nome da Organização: SEARALTO:
Agrupamento de Produtores de Cereais, SA
• Área Social: Todo o território nacional
• Nº de Associados Ativos: 128
• Volume total de negócios em 2011:
6.008.638€
• Quantidade de milho comercializada em
2011: 25.000 toneladas.
• Serviços prestados: Comercialização de
Cereais

“Que a aposta no regadio possa
ser apoiada, pois é a única
forma de manter uma vasta
área do território com culturas
diversificadas, o que só é possível
com recurso ao regadio”
Pedro Passos Coelho in Lusa (8/6/2012)

“Portugal tem que defender com
muita firmeza a importância da
Política Agrícola Comum”
Paulo Portas in Lusa (3/6/2012)

ANPROMIS - Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo
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Var.%

227 €

229 €

-1%

224 €

232 €

-3%

FOB Golfo do México 254 €
(€/ton.)

211 €

20%

Ucrânia (€/ton.)

• Nome da Organização: Globalmilho:
Organização de Produtores de Cereais, Lda
• Área Social: Distritos de Santarém, Lisboa,
Portalegre, Évora, Beja e Setúbal
• Nº de Associados Ativos: 23 associados ativos
• Volume total de negócios em 2011: 6.026.601€
• Quantidade de milho comercializada em
2011: 27.177 toneladas.
• Serviços prestados: Comercialização de Cereais.
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(Fonte: La France Agricole)

A ANPROMIS marcou presença na 49ª Feira Nacional de
Agricultura realizada de 2 a
10 de Junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados
Agrícolas.
Durante este evento, que contou com a presença recorde
de mais de 167 mil visitantes,
foi possível estabelecer contactos com diversos produtores de milho e promover junto dos mais jovens ações
pedagógicas destinadas a promover a importância
do milho enquanto matéria-prima de elevado valor
alimentar e industrial.

Agromais celebra
os seus 25 anos e
homenageia os seus
fundadores

Produção mundial de milho
(milhões de toneladas)
2012*

2011

Var.%

Produção

917

868

6%

Comércio

103

94

10%

Consumo

910

871

4%

Existências finais

137

129

(Fonte: CIC - 2/7/2012)

na Feira Nacional da
Agricultura em Santarém

Cavaco Silva
distingue dois
dirigentes de
organizações
agrícolas

6%
* dados previsionais

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

11-072012

Var.%

113

13%

DAP

128

28%

Solução Azotada

162

62%

Combustível Gasóleo Agrícola

121

21%

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 11/7/2012

(Fonte Anpromis)

ANPROMIS participa

