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Editorial
Estamos de parabéns!
É tempo de agradecer aos nossos associados (agricultores
e organizações de produtores) e a todos aqueles que em
nós acreditaram ao longo destes 25 anos. Agradecemos
às empresas que connosco têm crescido, agradecemos
também aos cerca de 700 participantes que nos passados
dias 30 e 31 de Janeiro a nós se juntaram para debater
ideias e trocar experiências.
No fundo este congresso foi um encontro que superou todas
as nossas expetativas e que, mais do que reunir centenas
de participantes, reuniu amigos, entre os quais
sete ex-ministros da agricultura que se
sentaram lado a lado para discutir o
futuro de um sector que continua a
acarinhar os que nele serviram.
Falar desta associação é falar de
um desafio que lançado em 1988
se materializou na organização
que hoje existe e que não é apenas
especial por ser grande, mas
sobretudo, por ter um reconhecimento
generalizado
como
a
grande
representante do regadio nacional.
Constatamos hoje infelizmente que, passados
25 anos, as organizações do regadio não foram capazes
de dar um passo em frente. Lamentamos que isso tenha
acontecido porque temos a convicção que o futuro da
agricultura portuguesa está no regadio. Só com o regadio
conseguimos atingir as nossas metas de produção.
O nosso muito obrigado a todos quantos em nós
acreditaram e continuam a nosso lado para defender o
regadio, isto é, o futuro da agricultura portuguesa.

Luís Vasconcellos e Souza
Presidente da ANPROMIS

CONGRESSO NACIONAL DO MILHO
Num ambiente marcado por um forte entusiamo a Anpromis
realizou no passado dia 30 e 31 de Janeiro mais uma edição do
Congresso Nacional do Milho, evento que não só reuniu cerca de 700
participantes como acabou por ser o coroar dos 25 anos que, segundo
Luis Vasconcellos e Souza, ”conferem à Anpromis o reconhecimento
público de uma organização isenta, leal e competente”. Este que já é
considerado o principal fórum de discussão do regadio, foi palco das
mais variadas intervenções que captaram a atenção da vasta e atenta
plateia, onde produtores, empresários, jornalistas, representantes
de entidades públicas permaneceram painel após painel. Ao longo
de dois dias, abordaram-se as questões climáticas, as oportunidades
de investimento, a investigação e a competitividade da agricultura
portuguesa. Debateu-se a evolução do mercado mundial de cereais
e em cima da mesa esteve sempre presente a PAC pós-2013 que vai
orientar a agricultura europeia nos próximos anos. Consensual foi
a imagem transmitida pelos mais de 40 moderadores, oradores e
comentadores que apontaram sempre o setor do regadio como um
eixo essencial de desenvolvimento para a agricultura Portuguesa.

“Temos um setor de que nos deveríamos orgulhar.” (…)

“Necessitamos de investir em água porque sem regadio é impossível continuarmos a ser competitivos como somos hoje no milho.” (…)
O setor aumentou de competitividade e colocou Portugal num lugar de destaque. Temos o milho a ajudar a economia de Portugal.”
José Diogo Albuquerque, Secretário de Estado da Agricultura In sessão de abertura

“A água e o regadio: é produzir mais, produzir melhor. Com qualidade e regularidade. É a primeira segurança dos produtores.”
“Devemos investir largamente na criação de stoks de armazenamento de água no inverno para a sua utilização no verão.”
Cristophe Terrain, Presidente da CEPM In sessão de abertura

Aproveitando o facto de reunir num só espaço muitos dos que contribuíram para a criação e crescimento da Anpromis, foi no âmbito do IX Congresso Nacional do
Milho que se assinalou os 25 anos de existência desta organização que é por muitos apontada como um bom exemplo do potencial do associativismo agricola. A data
foi assim assinalada com um jantar de gala que reuniu na Sociedade de Geografia de Lisboa cerca de 170 convidados.
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MODERADORES

Ana Fernandes é
uma das mais antigas
jornalistas do Público.
Ligada a esta publicação
desde o inicio da sua
criação, é hoje editora do
Local Lisboa.

Pedro Camacho é
atualmente diretor
da revista Visão.

Francisco Avillez é
Professor emérito do
ISA/UTL e Coordenador
do Grupo de Peritos
para a PAC pós 2013.

Manuel Carvalho é
jornalista do Público,
onde acompanha o
setor agrícola há mais
de 10 anos.

Graça Franco é licenciada em Economia e
pós-graduada em Ciências da Informação pela
U.C.P., é desde o início
de 2009 Diretora de
Informação da Rádio
Renascença.

Prof. Jorge Miguel
Miranda é doutorado
em Física e Geofísica,
exercendo atualmente
o cargo de Presidente
do Instituto Português
do Mar e da Atmosfera.

OS NOVOS DESAFIOS QUE SE COLOCAM À AGRICULTURA
“Os novos desafios que se colocam à agricultura” foi o mote do primeiro painel
de debate tendo ficado à responsabilidade de Pierre Pagesse, Presidente
do MOMAGRI que viu a sua intervenção ser comentada por Francisco
Cordovil, Professor associado do ISCTE e investigador do INIAV e por João
Salgueiro, antigo Ministro das Finanças e atual membro do Fórum para a
Competitividade. Moderado por Graça Franco o painel procurou debater
alguns dos desafios que se colocam à agricultura mundial, os quais apontam
para questões como o aumento da população, da terra arável, da produção
agrícola e das necessidades alimentares. Em destaque estiveram também
questões económicas como os índices de produção, o consumo, os stocks e
os preços de algumas matérias-primas como os cereais. Segundo Francisco
Cordovil “não vamos poder responder aos desafios que temos pela frente com
base na expansão da terra arável, nem da expansão da utilização da água.
Todo o crescimento vai ter que ser inspirado em ganhos de produtividade e
eficiência do conjunto dos fatores. As soluções passam pela inovação a nível
biológico e pela regulação dos mercados”. João Salgueiro reforçou ainda que
“é possível prever que a volatilidade dos preços se vai acentuar por causa
dos mercados virtuais” e acrescentou que “o número de transações que se
fazem nestes mercados é maior que as que se fazem nos mercados reais. Há
um excesso de liquidez financeira no mundo que, inclusivamente, tem vindo
a aumentar”.
“A segurança alimentar continua a ser uma questão crítica
para a comunidade internacional.”

Horizonte 2009-2050:
Crescimento da População: 6 900 milhões para 9 000 milhões (+ 30%)
Aumento das necessidades alimentares: + 70 % (+100% nos PVD)
Superfície Cultivada: + 15-20%
Área Irrigada: + 6% (300 para 318 milhões hectares)
4/5 do aumento da produção com base na atual SC

AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E O SEU
IMPACTO NA PRODUÇÃO DE BENS
ALIMENTARES
Moderado por Jorge Miguel Miranda, Presidente do Instituto Português do
Mar e da Atmosfera, este foi um painel que deu a conhecer, através de Filipe
Duarte Santos, do Departamento de Física da FCUL os principais fatores da
mudança climática que influem na produção agrícola.
O aumento da temperatura média e as ondas de calor, as variações nos padrões
de precipitação, especialmente eventos meteorológicos e climáticos extremos
são alguns dos fatores apontados pelo especialista e comentados por Carlos
Pimenta, antigo Secretário de Estado do Ambiente e Diretor do CEETA, Pedro
Viterbo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, José Manuel Lima
Santos, Professor do ISA/UTL e Luis Bulhão Martins, Diretor da Anpromis.

“A volatilidade excessiva dos preços dos alimentos
ameaça os mais vulneráveis e limita os investimentos.”
Pierre Pagesse, Presidente do MOMAGRI

PORTUGAL: ESTAGNAÇÃO OU CRESCIMENTO
Aliando o convívio à partilha de experiências e conhecimento
foi a João Salgueiro que coube as honras de fazer uma
intervenção sobre a atual conjuntura nacional em termos
sócio-económicos. O economista, dando seguimento à
intervenção realizada durante o painel “Os novos desafios
que se colocam à agricultura”, revela que “é importante
antecipar os desafios do futuro” acrescentando que “quem
não pensa no futuro e nas mudanças acaba por ter ruturas.
Perspetiva nunca é demais e tem de ser feita com algum
rigor”. Analisando a atual conjuntura, reforça a ideia de que a
alternativa às políticas de austeridade passam pela adoção de
modelos económicos que promovam o investimento produtivo
uma vez que existe “um enorme potencial desaproveitado na agricultura”.
João Salgueiro, Fórum para a Competitividade
“As alterações climáticas irão aumentar as necessidades de
irrigação que será condicionada por um decrescimento do
escoamento superficial e das reservas nos aquíferos, pela
procura de outros sectores e pelos custos económicos.”
“A partir de 2050, a irrigação não será suficiente para evitar
os efeitos gravosos das ondas de calor nas plantações
agrícolas. Os custos da produção agrícola aumentam
em todos os cenários climáticos. Será cada vez mais
necessário proceder a uma análise integrada do uso dos
recursos hídricos devido ao aumento da competitividade
na procura entre a agricultura e os outros sectores.”
Filipe Duarte Santos, Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa

conclusões
- Em média irá chover entre menos 28% e 19% no final do século
- As temperaturas máxima e mínima irão aumentar entre 3ºC e 2ºC no final do
século
- Extremos de calor irão aumentar no final do século e os extremos de frio diminuir
- Em geral haverá um aumento da precipitação nos meses de Março, Julho e
Agosto e uma diminuição nos restantes meses no final do século

A IMPORTâNCIA DO REGADIO ENQUANTO FACTOR
DE COMPETITIVIDADE DA AGRICULTURA PORTUGUESA
Como não poderia deixar de ser, o tema “regadio” esteve presente ao
longo das várias sessões que constituíram o IX Congresso Nacional
do Milho. Um tema amplamente discutido não fosse ele transversal
às mais inovadoras e rentáveis culturas.
Bons exemplos do potencial do regadio foram apresentados por
Luis Folque, Administrador da Sovena, Martin Stilwell, Presidente da
Associação de Industriais de Tomate, Paul Dollman, Presidente da
Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano e João Coimbra,
Diretor da Anpromis.
O orador convidado para falar de regadio enquanto fator de
competitividade foi Francisco Gomes da Silva, atual Secretário de
Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, que revela que
“os sistemas de regadio são os mais capazes de remunerar de forma
adequada os fatores que utilizam” e aponta como maior desafio para
o futuro a expansão do regadio, mantendo o aumento de eficiência.

Regadio e desenvolvimento
sócio-económico:
- Quanto maior é o peso da agricultura de regadio
numa região rural maior é a dinâmica socioeconómica
do conjunto dos concelhos que a integram
- Menor decréscimo ou, em alguns casos, crescimento
da população residente
- Maior densidade demográfica
- Menor envelhecimento
- Maior qualificação profissional
- Maior nível de poder de compra
- Menor dependência do emprego agrícola
Francisco Gomes da Silva, Professor do Instituto
Superior de Agronomia

A EVOLUÇÃO DO MERCADO MUNDIAL
DE CEREAIS NOS PRÓXIMOS ANOS
Moderado pelo jornalista e Diretor da revista Visão, Pedro Camacho “a evolução
do mercado mundial de cereais nos próximos anos” foi o tema central deste
painel que trouxe a Portugal Frédéric Courleux, Diretor do Centro de Estudos e
Perspetivas do Ministério da Agricultura Francês que traçou um panorama global
que sem qualquer tipo de “elasticidade”, acaba apenas por responder à lei da
oferta e da procura.
Numa perspetiva mais económica, este foi um espaço de debate que contou ainda
com a participação de Agostinho Leal, do departamento de estudos económicos e
financeiros do BPI, Miguel Martinez, Diretor Geral da Nidera Agrocomercial e João
Monteiro, administrador das Moagens CERES.

“Com o recuo das políticas agrícolas e tendo em
conta a falta de transparência dos mercados
físicos, os mercados financeiros tornaram-se
a principal referência para as transações.”
“A gestão da volatilidade implica custos
adicionais nas fileiras, custos que aumentam
com o nível de volatilidade.”
Frédéric Courleux, Diretor do Centro de Estudos e
Perspetivas do Ministério da Agricultura Francês

PAC PÓS 2013
A Política Agrícola Comum (PAC) constitui um dos pilares do processo de
integração e consolidação do desenvolvimento económico e social europeu.
Com vista a garantir a segurança no abastecimento de produtos alimentares,
bem como a sustentação económica do mundo rural, a PAC trouxe consigo
novas condições, novos desafios e uma capacidade acrescida de incorporar
novos objetivos e instrumentos, afirmando os modelos agrícolas e rurais
europeus. Hoje a sociedade europeia pede que a PAC continue a assegurar
segurança e qualidade alimentar, mas que o faça de um modo sustentável
na utilização dos recursos naturais e no respeito pelas gerações futuras, que
contribua para a mitigação dos riscos associados às alterações climáticas
de modo a evitar a desertificação. São múltiplos e complexos os desafios
que a Sociedade Europeia enfrenta e que colocaram em debate Eduardo
Dinis, Diretor da GPP, Isabel García Tejerina, Secretária Geral do Ministério
da Agricultura Espanhol, João Pacheco, Diretor Geral Adjunto da DGAGRI
e o Eurodeputado Luís Capoulas Santos que através de uma gravação via
Bruxelas deixou o seu testemunho. Este foi um debate que contou com a
moderação de Francisco Avillez.

“Gostávamos que a convergência externa fosse mais
generosa para um pais como o nosso que está, no caso dos
pagamentos diretos, numa posição muito abaixo, com
uma média de 188€ por hectare. Um dos valores mais
baixos da Europa…”
“Em Portugal há bons exemplos do uso eficiente da
água, mesmo com reduções de área regada temos
tido uma produtividade muito interessante.”
Eduardo Dinis, Diretor do GPP
“Espanha defende a existência de uma PAC forte e
para isso é necessário um orçamento adequado.”´
“Julgamos que as soluções igualitárias não
são necessariamente justas, nem equitativas.”
“As preocupações Espanholas estão orientadas
para o fortalecimento do sector produtivo.”
Isabel García Tejerina, Secretária Geral do Ministério da
Agricultura Espanhol
“Vamos ter que fazer um esforço para arranjar soluções
que sejam simples, eficazes, controláveis e aceitáveis
por todas as partes.”
“A agricultura vai ser reforçada. Estamos num bom
momento para a agricultura em termos mundiais.
Temos dentro da União Europeia a confiança de que
a agricultura e a politica agrícola continuam a ser o
pilar da construção europeia.”
João Pacheco, Diretor Geral Adjunto da DGAGRI

“Quando falamos do milho como cultura por excelência do regadio, estamos a falar de uma área
tecnologicamente cada vez mais sofisticada, estamos a falar de agricultura empresarial de primeira
linha, que nos orgulha enquanto país.” Assunção Cristas

Os desafios que se colocam à
AGRICULTURA PORTUGUESA
Dr. Arlindo Cunha
nas próximas décadas
(Ministro da Agricultura entre 1990 e 1994)
Eng.º Álvaro Barreto
(Ministro da Agricultura entre 1984 e 1990)

“

Dou como prioridades para o futuro
da agricultura portuguesa, o reforço do
associativismo agrícola, o reforço do
regadio e o ordenamento do território.”

“Sem associativismo agrícola em Portugal,
tendo em conta a dispersão da propriedade,
não se vai muito longe.”

“

A agricultura é um sector insubstituível, não tem
rival, não tem alternativas. Temos de a levar muito a sério.”
“O principal fator para um setor ter futuro é ter mercado e ser estratégico e a
agricultura tem mercado e é estratégica.”
“Temos de traçar uma politica agrícola direcionada para encorajar quem quer
produzir e encorajar os mais os jovens a entrarem na agricultura. Fazer um
programa a sério de acompanhamento dos jovens e dar expressão e apoios às
organizações cooperativas e organizações de produtores.”

Dr. Luís Capoulas Santos*
(Ministro da Agricultura entre 1998 e 2002)

“Portugal é um país de terrenos pobres, é um
país com irregularidade climática e portanto o
regadio é fundamental.”

“

No essencial, a Comissão de agricultura do PE, apoiou
as minhas propostas mais importantes para os interesses
portugueses, tais como uma nova fórmula de cálculo
para a fixação do montantes dos futuros pagamentos
diretos por hectare, que nos aproximará mais depressa
da média comunitária, e a reposição da elegibilidade do
financiamento para novos regadios, que a Comissão queria
limitar aos Estados-membros que aderiram depois de 2004.”

Eng.º Fernando Gomes da Silva
(Ministro da Agricultura entre 1995 e 1998)

“

Um dos maiores desafios que se coloca hoje
e nas próximas décadas a qualquer setor
produtivo é o conhecimento.”

“Registo também com apreço que a Comissão de Agricultura
do PE tenha subscrito a minha proposta para atenuar os efeitos de
uma convergência interna demasiado brusca, que implicaria reduções
drásticas dos pagamentos diretos nalguns sectores vitais para Portugal.”

“Há que assegurar a produção de bens
públicos que a sociedade preza, mas em
relação aos quais ainda não encontrou a
forma de remunerar os seus produtores.”

“Desejo que a posição do Conselho fique tão próxima quanto possível da posição
do Parlamento. Quanto mais afastada ela se situar mais difícil será um desfecho
global positivo para Portugal. Faço votos para que o governo português possa
influenciar a posição do Conselho nesse sentido.”

“Necessitamos de água: mais valor por metro
cúbico, mais metros cúbicos por menos valor.”

Eng.º Armando Sevinate Pinto
(Ministro da Agricultura entre 2002 e 2004)

“

O desafio é o da produção sustentável, viável
e durável do ponto de vista ambiental.”
“O grande desafio da produção em Portugal
está associado ao investimento e ao
conhecimento.”

“Um outro dos desafios da nossa agricultura
é o regadio e o rejuvenescimento da nossa
estrutura produtiva.”
“É o conhecimento que trás bons investimentos, novas tecnologias
e é o conhecimento que nos pode colocar numa posição de grande
competitividade e de igualdade em relação aos nossos concorrentes.”

Prof. António Serrano
(Ministro da Agricultura entre 2009 e 2011)

“

A única certeza que temos para as
próximas décadas, é que temos de continuar a produzir mais alimentos, mais
produtos agrícolas porque as previsões da
população mundial para 2050 é de que irá
atingir os 9 mil milhões e isto implica um
esforço adicional de produção de alimentos
na ordem dos 70%.”
“Hoje trabalhar na agricultura e pensar a agricultura, numa lógica eminentemente territorial e nacional, é uma visão curta porque tudo depende daquilo que é o fenómeno
da globalização.”
“O milho é dos setores que mais transformação teve e melhor
evolução teve em termos de produtividade e de produção global.”

* Sobre as negociações sobre a PAC que se encontram a decorrer

Dr. Carlos Costa Neves
(Ministro da Agricultura entre 2004 e 2005)

“

Os agricultores têm de controlar cada vez mais o
percurso que vai desde a produção até ao consumidor.”
“O estado continua a intervir em muitos domínios
que deveriam ser responsabilidade dos agricultores,
através das suas organizações.”
“Os agricultores portugueses são forçosamente muito competitivos.
Têm com certeza de o ser quando estão confrontados com a ausência de crédito
ou com crédito atribuído a taxas de juro muito mais elevadas que as dos nossos
parceiros.”
“Se não conseguirmos assegurar rendimento, ninguém virá para a agricultura
voluntariamente.”

Drª Assunção Cristas
(Ministra da Agricultura)

“

Não creio que se consiga reunir numa mesma
sessão tantos outros ex-ministros de uma só área,
o que constitui um sinal de que este é um setor
muito são e muito solido. O facto de terem passado
por aqui mais de 600 pessoas mostra que estamos a
falar de um sector muito vivo e dinâmico”.
“No milho temos mercado interno para conquistar
e importações para substituir e é isso que vai acontecendo
e estou certa que - possamos nós continuar a expandir o regadio que é um
compromisso deste governo claramente assumido - teremos bons resultados.”
“Precisamos de ter melhor organização e concentração de oferta. A Anpromis
é exemplo de uma boa organização no setor. Apareçam mais bons exemplos!”
“Precisamos de uma cadeia alimentar a funcionar melhor. Precisamos de
investimento que é uma das chaves do sucesso e condição indispensável para
o sucesso.”
“A água em Portugal, não é só agricultura, é também adaptação às alterações
climáticas.”
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