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Editorial
Com a campanha de milho a chegar ao fim chega a hora de fazermos um balanço!
Numa altura em que o país se encontra numa agonia coletiva
é o sector que está de parabéns uma vez que assistimos hoje a
um sector animado com os seus resultados, a gerar riqueza, a
investir e a criar empregos.
Entre muitas outras evidências, acabámos por confirmar a vitalidade do sector em iniciativas como a Agroglobal: um evento
de excelência e referência para todo o setor. Mais do que uma
mostra do que o melhor se faz em Portugal na área das grandes
culturas como o milho, foi um sinal de um sector dinâmico que
atrai investidores e empresas que apostam fortemente na sua
visibilidade. A Agroglobal 2012, à semelhança dos anos anteriores, acaba por ser um importante ponto de encontro de todos os
sectores comerciais e institucionais.
Este ano também os agrupamentos associados da ANPROMIS,
cientes dos riscos comerciais que a campanha trazia (maior área
mundial de milho das últimas décadas) e de forma a protegerem
o sector dos fortíssimos riscos da volatilidade, apostaram em
novas estratégias de comercialização, antecipando as vendas e
promovendo a comercialização do produto em larga escala, assegurado uma cotação bastante confortável para os produtores.
Quando iniciámos a campanha, Portugal atravessava um período de seca extrema o que nos levou a sentir a grande vantagem
da existência do regadio nas diferentes zonas de produção. Independentemente das condições climatéricas, foi-nos possível
semear em condições desfavoráveis, uma vez que as reservas de
água estavam asseguradas na maioria das nossas explorações.
Chegados os meses quentes de verão assistimos à maior seca
dos últimos 50 anos nos EUA e nas grandes áreas produtoras
de milho no leste europeu. Quantos de nós não nos teremos já
interrogado sobre a mais valia e o potencial dos nossos regadios?
Com estes fenómenos climatéricos cada vez mais acentuados
verificamos que o nosso sistema produtivo baseado no regadio
tem uma razão de ser cada vez mais relevante. Só com uma
aposta significativa no regadio é possível enfrentar e ajudar a
amortecer os nefastos efeitos da falta de água .
Quando a legislação europeia teima em contrariar o investimento no regadio, temos este ano a demonstração cabal da vantagem em possuirmos sistemas de rega modernos e eficientes.
O investimento no regadio não só é prioritário como deve constituir uma aposta estratégica para todo o sul da Europa e uma
prioridade da nossa agricultura de modo a assegurar as necessárias reservas de água fundamentais à sustentabilidade dos
nossos sistemas de produção.
Resta-nos ainda referir que temos aí o PRODER com as candidaturas à ação 1.1.1, abertas em contínuo e com novas regras que
vêm ao encontro das nossas pretensões: acabar com as fileiras
estratégicas, aumentar as percentagem de apoio e introduzir
mais valias ambientais.
Posto isto nunca é demais referir que devemos investir principalmente na melhoria dos nossos sistemas de produção, tornando-os mais competitivos ao nível do uso dos fatores de produção
(energia e água), privilegiando os investimentos em regadios
mais eficientes e apostando na drenagem dos nossos solos.
Com os stocks de milho ao nível mais baixo de sempre, espera
por nós um mercado avido da nossa produção.
Temos um produto de primeira necessidade que não é influenciado pela contração do consumo a nível regional. Temos preço
que remunera devidamente o nosso produto.Temos capacidade
de produção. Temos vontade de produzir!
Quantos sectores podem afirmar o mesmo?

João Coimbra
Director da ANPROMIS
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ANPROMIS
LEVA A DEBATE

“O QUE TEM A AGRICULTURA
PARA DAR AOS PORTUGUESES”

“

O que tem a agricultura para dar aos portugueses” foi o
tema de uma das conferências que marcaram o primeiro
dia da 3º edição da Agroglobal 2012, realizado no passado
mês de Setembro. Promovido pela ANPROMIS este foi
um espaço de debate e reflexão que contou com a presença de
Assunção Cristas Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e que colocou, “frente a frente”, dois dos
mais conceituados economistas nacionais: António Borges e João
Ferreira do Amaral.
Em defesa do setor Assunção Cristas defendeu que a agricultura
ocupa um espaço privilegiado naquelas que são as preocupações do
governo. «Acreditamos que a agricultura é uma parte importante da
economia», acrescentou reforçando o papel da agricultura na economia nacional e justificando ser um setor prioritário visto ser ela «que
dá comer às pessoas».
O economista António Borges marcou a sua posição defendendo a
redução dos custos de produção e a organização dos agricultores nacionais, como forma de tornar a agricultura portuguesa mais competitiva. «Era bom que houvesse em todas essas frentes uma preocupação
para tornarmos as nossas empresas mais competitivas, incluindo na
agricultura», acrescenta o economista, que se assume também como
agricultor.
João Ferreira do Amaral apesar de reconhecer que a agricultura possui
um peso relativamente pequeno na economia nacional acredita que
este é um setor essencial para o «equilíbrio e sustentabilidade do
país». Avaliando o setor, o economista refere que é importante que
«a agricultura seja uma atividade mais dinâmica e moderna» para
que assim possa contribuir significativamente para o «equilíbrio da
balança comercial».
Para Luís Vasconcellos e Souza, Presidente da Anpromis, «não existe
dúvidas quanto á crescente importância que a agricultura pode
vir a adquirir enquanto fator de criação de valor acrescentado na
economia». No entanto acredita que «é importante apoiar as grandes
culturas e todos os produtores que têm vindo a apostar na modernização do setor para produzir mais e melhor e aproveitar os recursos
existentes».
Enquanto Presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho
e Sorgo, Luis Vasconcellos e Souza não esquece a atual conjuntura e
refere que «apesar da acentuada volatilidade dos preços que tem vindo
a apoderar-se do mercado de matérias primas, como é exemplo o milho,
a verdade é que os nossos produtores têm-se revelado cada vez mais
competitivos e capazes de responder às necessidades dos mercados. A
comprová-lo está o cultivo do milho em novas áreas de regadio como
Alqueva, que é hoje em dia uma realidade, e que traduz a capacidade de
investimento e de afirmação dos produtores nacionais de milho, numa
altura de grandes restrições financeiras».
Apesar da vontade manifesta do Ministério de Assunção Cristas apoiar o
sector agrícola, canalizando todos os fundos comunitários para promover uma agricultura mais competitiva e conseguir aproveitar as áreas de
regadio já existentes, a ANPROMIS acredita ter de existir “uma maior aposta
no regadio e nas culturas regadas de modo a aumentar a competitividade
da nossa agricultura.”

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

“O projecto Alqueva continua a ser uma prioridade para Portugal, continua a ser
uma prioridade concluí-lo em 2015. Temos o financiamento garantido, a questão
é saber qual é a melhor fonte para esse financiamento.”Assunção Cristas in Lusa (25/10/2012)
Noticias

FAO DEDICA
DIA DA ALIMENTAÇÃO
ÀS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS

ANPROMIS PARTICIPA
NA ASSEMBLEIA GERAL
DA CEPM

A Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) dedicou este ano
às cooperativas agrícolas de todo o mundo o Dia Mundial da Alimentação,
que foi assinalado a 16 de Outubro, pela 30.ª vez.
O tema “Cooperativas agrícolas alimentam o mundo” surge como forma de
chamar a atenção para a importância do associativismo agrícola na desejável redução dos custos dos fatores de produção e na comercialização conjunta da produção agrícola.
José Graziano da Silva lembra que as últimas três décadas foram “de declínio dos investimentos na agricultura e na ajuda pública ao desenvolvimento” e lamenta que os compromissos assumidos por muitos países após a
crise alimentar de 2007-2008 não tenham sido traduzidos em políticas concretas, programas e recursos financeiros. “As cooperativas e as organizações
de produtores fortes têm um papel essencial a desempenhar”, sublinha.

Foi nos passados dias
12 e 13 de Setembro,
em Poitiers, que a
ANPROMIS participou
na Assembleia Geral da
Confederação Europeia
de Produtores de
Milho (CEPM) onde se
discutiram os temas
que mais preocupam os
produtores europeus de
milho, nomeadamente
a volatilidade das cotações no mercado mundial
de cereais e as propostas para a PAC pós 2013.

IX CONGRESSO NACIONAL DO MILHO

30 E 31 DE JANEIRO DE 2013 - LISBOA

de 500 congressistas oriundos de todo o país e com a
presença de um conjunto de oradores nacionais e estrangeiros de elevado prestígio, que partilharão com
os presentes os seus reconhecidos conhecimentos e
abordarão os temas que mais preocupam a agricultura de regadio e os produtores nacionais de milho.

COTAÇÕES
COTAÇÕES - MILHO
09-112012
Rendu Bordéus
252
€
(€/ton.)
FOB Odessa - Ucrânia 238 €
(€/ton.)
FOB Golfo do México 253 €
(€/ton.)

Quem é quem?

11-112011

Var.%

184 €

37%

178 €

34%

204 €

24%

(Fonte: La France Agricole)

No ano em que a ANPROMIS comemora o seu 25º
aniversário, foi opção da sua Direcção organizar nos
próximos dias 30 e 31 de Janeiro, no hotel Altis, em
Lisboa, o IX Congresso Nacional do Milho. À semelhança do que tem ocorrido nas edições anteriores
desta importante iniciativa, que cada vez mais marca
a agenda da agricultura nacional de regadio, o evento deste ano vai contar com a participação de mais

PRODUÇÃO MUNDIAL DE MILHO
 ome da Organização: Terramilho (Agrupamento de Produtores de Cereais, Lda)
N
Data de Constituição: 14/06/2005
Área Social: Évora, Beja, Leira, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal
Nº de Associados Activos: 53 sócios
Volume total de negócios em 2011: 8.566.437€
Quantidade de milho comercializada em 2011: 24.185 toneladas
Serviços prestados: comercialização de cereais

(MILHÕES DE TONELADAS)
2012*

2011

Var.%

Produção

830

876

-5%

Comércio

93

97

-4%

Consumo

848

872

-3%

Existências finais

117

135

-13%

(Fonte: CIC - 25/10/2012)

•
•
•
•
•
•
•

* dados previsionais

“Para garantir a segurança
alimentar e enfrentar o aumento
dos preços, cada país deveria
constituir reservas que cubram
as suas necessidades entre uma
semana a um mês”

“A procura média de água na
agricultura passou de 10.763
m3/ha em 2000, para 7.239 m3/
ha em 2010, demonstrando que
no espaço de 10 anos, o sector
agrícola nacional conseguiu
uma poupança de 33%”

José Graziano da Silva, Dir. Geral da FAO,
in Le Monde (27/8/2012)

Francisco Gomes da Silva, professor do ISA/UTL,
durante o Dia Nacional da Água (1/10/2012)

“A CPLP pode ser
uma potência agrícola”

“O orçamento
é amigo da agricultura”

Murade Murargy, Secretário Executivo da CPLP,
in SOL (12/10/2012)

Assunção Cristas,
in Lusa (6/11/2012)
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ÍNDICES DE COTAÇÕES - FACTORES
DE PRODUÇÃO 30/6/2010 = 100
Cloreto de
Potássio

12-112012

Var.%

114

14%

DAP

125

25%

Solução Azotada

160

60%

Combustível Gasóleo Agrícola

123

23%

95

-5%

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 12/11/2012

(Fonte Anpromis)
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