
Foi com a maior das satisfações que, 
através das palavras do Senhor 

Presidente da Republica, assis-
timos às comemorações do 10 
de Junho, o qual foi assinalado 
com especial destaque para 

agricultura portuguesa. Um 
destaque totalmente merecido 

feito à luz da evolução que a mesma 
teve desde a adesão de Portugal às Comunidades 
e a importância que o sector possui hoje como 
eixo estratégico de desenvolvimento da economia 
nacional. 
Este ano, o 10 de Junho foi também para todos 
nós um motivo de orgulho, o qual se materializa 
na figura do Eng. José Luís Tello Rasquilha, conde-
corado com a Comenda da Ordem do Mérito Em-
presarial, Classe do Mérito Agrícola. Mais do que 
valorizar a excelência do trabalho desenvolvido 
ao longo dos anos, é reforçar o orgulho e prestígio 
que a Anpromis possui ao ter na origem da sua 
fundação a dedicação de pessoas como o Eng. 
José Luís Tello Rasquilha, cuja visão empreende-
dora se mantém tão actual quanto a que levou à 
criação da Anpromis há 25 anos.
As declarações proferidas por ocasião do 10 de Ju-
nho, não são mais do que a evidência de que esta-
mos no bom caminho, que as boas apostas estão 
do nosso lado e que a agricultura desempenha 
um papel fundamental no tão necessário e dese-
jado desenvolvimento e crescimento socioeconó-
mico do nosso país. São estas certezas que todos 
os dias nos levam a acreditar que a agricultura e, 
em especial o regadio, têm de estar no centro da 
discussão política e que os números falam por si. 
No espaço de três campanhas agricolas, a área 
de milho aumentou no nosso país cerca de 12.000 
hectares, o que traduz, de forma inequívoca, o es-
forço de investimento efectuado pelos produtores 
nacionais de milho nas últimas campanhas, num 
ambiente de grandes restrições financeiras e de 
acentuada volatilidade das cotações do milho no 
mercado mundial.
Por último, não podemos deixar passar esta oca-
sião, para realçar o acordo recentemente fechado 
no âmbito da PAC, para o período 2014 a 2020, 
estando certos que os nossos actuais Governan-
tes saberão, como até agora, defender de forma 
intransigente o regadio e as culturas regadas, que 
constituem, como é sabido, um factor essencial 

para a competitividade da agricultura portu-
guesa e do nosso país.
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Segundo os dados provisórios do IFAP, 
a que a ANPROMIS teve recentemente 
acesso, a cultura do milho ocupa actual-
mente em Portugal, uma área de 149.435 
hectares. Desta área, 101.315 hectares 
destinam-se à produção de grão e 48.120 
hectares à produção de silagem. 
Em relação à campanha agrícola anterior, 
verificou-se um aumento de 6.688 hec-
tares no caso do milho para grão e uma 
redução de cerca de 900 hectares no caso 
do milho para silagem.
De realçar que no espaço de três campa-
nhas, a área nacional de milho aumentou 
cerca de 12.000 hectares, o que traduz, de 
forma inequívoca, o significativo esforço 
de investimento efectuado pelos produ-
tores nacionais de milho.
No que diz respeito aos demais cereais, o 
milho continua a ser, de forma destacada, 
o principal cereal semeado em Portugal, 
ocupando 40% da sua área.
Analisando o quadro, podemos ainda 

destacar os aumentos de área verificados 
na aveia, que ocupa actualmente 68.553 
hectares e as reduções nas superfícies de 
sorgo e de trigo (mole e duro), cuja área 
diminuiu respectivamente, 3.068 hecta-
res e 6.607 hectares.
Em relação ao arroz, ao triticale e à ceva-
da (forrageira e dística) a área manteve-se 
praticamente inalterada. 
Em relação à campanha agrícola de 2012, 
podemos constatar que foram semeados 
mais 3.230 hectares de cereais e que no 
espaço de três campanhas, esta área au-
mentou 27.014 hectares (mais 8%).
Por último, cabe-nos recordar que as con-
dições climatéricas bastante adversas que 
se fizeram sentir durante esta primavera 
(precipitação abundante e temperaturas 
reduzidas), dificultaram não só as semen-
teiras do milho em vastas áreas do nosso 
território, como condicionaram conside-
ravelmente o normal desenvolvimento 
de inúmeras searas.

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 José Luís Tello Rasquilha, Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral da ANPRO-
MIS. Recordamos que o Eng.º José Luís 
Tello Rasquilha, com o espirito inovador 
e visionário que demonstrou ao longo de 
toda a sua vida, foi um dos sócios funda-
dores da ANPROMIS, e um agricultor de 
referência no panorama agrícola nacio-
nal. Outra das individualidades homena-
geada, também na Classe de Mérito Agri-
cola, foi a Eng.ª Gabriela Cruz, produtora 

de milho de referência no panorama agrí-
cola nacional e actualmente presidente 
da APOSOLO. A ANPROMIS não quer dei-
xar passar a ocasião, sem publicamente 
se regozijar com estas duas honrosas dis-
tinções, que muito honram os produtores 
nacionais de milho.

ÁREA DE MILHO AUMENTA 
EM PORTUGAL E CONFIRMA 
TENDÊNCIA DOS ÚLTIMOS ANOS
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José Luís Lopes
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ARROZ AVEIA CEVADA MILHO 
P/GRÃO

MILHO P/
SILAGEM SORGO TRIGOS TRITICALE TOTAL 

CEREAIS

2011 31213 67686 16213 87737 49676 6173 39546 22717 336373

2012 30924 62588 17513 94627 49045 7230 50693 30596 360157

2013* 30168 68553 17276 101315 48120 4162 43758 30924 363387

Dif. 
2012/13 -756 5965 -237 6688 -925 -3068 -6607 328 3230

* dados provisórios
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A Comissão Europeia decidiu suspender tempora-
riamente, pelo período de dois anos, três neonico-
tinóides (clotiadinin, thiametoxan e imidacloprid) 
utilizados no tratamento de sementes, aplicação 
no solo (grânulos) e tratamentos foliares em plan-
tas que atraem as abelhas e em cereais. A ANPRO-
MIS mobilizou-se, desde a primeira hora, contra 
a suspensão destas substâncias, tendo sensibili-
zado as autoridades nacionais e europeias para a 
importância da sua utilização no tratamento das 
sementes do milho. Portugal votou contra esta sus-
pensão, enquanto alguns países como a França e a 
Espanha votaram a favor. A aplicação desta suspen-
são inicia-se a 1 de Dezembro de 2013.

UE SUSPENDE A UTILIZAÇÃO 
DE 3 NEONICOTINÓIDES 
NO TRATAMENTO DE 
SEMENTES E IMPOSSIBILITA 
A UTILIZAÇÃO DO CRUISER, 
GAUCHO E PONCHO

O Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros da 
UE e a Comissão Europeia chegaram a um acordo 
sobre a reforma da política agrícola comum (PAC) 
após 2013. “Estou muito satisfeito com este acor-
do que dá uma nova orientação á Política Agrícola 
Comum, levando mais em conta as expectativas 
da sociedade como foram expressas no debate 
público na Primavera de 2010. Este acordo levará a 
mudanças profundas: torna os pagamentos direc-
tos mais justos e mais verdes, fortalecendo a posi-
ção dos agricultores na cadeia alimentar e torna a 
PAC mais eficiente e mais transparente. Estas de-
cisões representam uma resposta forte da UE aos 
desafios da segurança alimentar, das alterações cli-
máticas, do crescimento e do emprego nas zonas 
rurais. A PAC vai contribuir fortemente para atingir 
o objectivo geral de promover um crescimento in-
teligente, sustentável e inclusivo “, declarou Dacian 
Ciolos, Comissário Europeu responsável pela Agri-
cultura e pelo Desenvolvimento Rural.

ACORDO POLÍTICO SOBRE 
UMA NOVA ORIENTAÇÃO 
PARA A PAC

“Portugal apresenta um grau de autossuficiência alimentar de 81%, 
expresso em valor, para o conjunto dos produtos da agricultura, da pesca 
e das indústrias alimentar e das bebidas (média 2006-2010), indicador 
que se manteve estável durante o quinquénio”
Instituto Nacional de Estatística (2/4/2013)

“Na sua rigorosa 
objectividade, as 
estatísticas não 
enganam. 
A produtividade da 
terra cresceu 22 por 
cento e a produtividade 
do trabalho agrícola 
aumentou 180 por cento”
Cavaco Silva,
in Dia de Portugal (10/6/2013)

“Queremos majorar 
investimentos que 
sejam feitos por OP para 
concentrar produtos, 
ou seja, investimentos 
associados ao aumento 
da escala dessas 
organizações” 
Assunção Cristas, 
in Vida Rural (maio de 2013)

“Depois de concluída 
a negociação das 
questões ainda 
pendentes, 
o PE terá ainda de a 
confirmar na Comissão 
de Agricultura e no 
plenário, o que não 
acontecerá antes do 
final de Outubro”
Capoulas Santos, 
in Público (30/6/2013) 
sobre as negociações da PAC

Índice de cotações: mede a evolução das cotações 
no período de 30/6/2013 a 5/7/2013
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COTAÇÕES

COTAÇÕES - MILHO (€/TON.)

05/07
2013

06/07
2012 Var.%

Rendu Bordéus 213 € 216 € -1%

FOB Argentina
Up River 182 € 215 € -15%

FOB USA - Golfo 
do México 234 € 256 € -9%

(F
on

te
: L

a 
Fr

an
ce

 A
gr

ic
ol

e)

PRODUÇÃO MUNDIAL DE MILHO
(MILHÕES DE TONELADAS)

2013* 2012 Var.%

Produção 946 854 11%

Comércio 97 95 2%

Consumo 916 866 6%

Stocks Finais 149 119 25%
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* dados previsionais

ÍNDICE DE COTAÇÕES
FACTORES DE PRODUÇÃO

05/07
2013 Var.%

Adubos

Cloreto de 
Potássio 113 13%

DAP 95 -5%

Solução Azotada 139 39%

Combustível Gasóleo Agrícola 122 22%

Herbicida Glifosato 110 10%

Sementes
FAO 600 

(saco c/50.000 
sementes)

103 3%

30/6/2010 = 100

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 em Coim-
bra, Vila Franca de Xira e Beja, em três sessões emi-
nentemente 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 acções, cuja apresentação 
pode ser consultada no site da ANPROMIS.

ANPROMIS APOSTA 
NA FORMAÇÃO PARA UMA 
AGRICULTURA AINDA MAIS 
COMPETITIVA

Com vista a evidenciar o potencial das novas áreas 
de regadio que têm vindo a surgir no Alentejo, a 
ANPROMIS marcou presença na 30º edição da Ovi-
beja que se realizou entre os dias 24 e 28 de Abril. 
Durante esta iniciativa, tivemos oportunidade de 
realçar o elevado grau de profissionalismo de al-
guns dos agricultores da região que, suportados 
pelas novas tecnologias e por uma notória aposta 
na formação e no aprofundando dos seus conheci-
mentos, têm atingido elevados níveis de competi-
tividade por hectare.

ANPROMIS MARCA 
PRESENÇA NA OVIBEJA 
PARA APOIAR NOVAS ÁREAS 
DE REGADIO NA REGIÃO

A ANPROMIS mar-
cou presença na 50ª 
Feira Nacional de 
Agricultura realizada 
de 8 a 16 de Junho, 
no Centro Nacio-
nal de Exposições e 
Mercados Agrícolas, 
em Santarém. Du-
rante este evento, 
que contou com a 
presença recorde de 

mais de 170 mil visitantes, foi possível estabelecer 
contactos com diversos produtores de milho e pro-
mover junto dos mais jovens acções pedagógicas 
destinadas a promover a importância do milho en-
quanto matéria-prima de elevado valor alimentar e 
industrial.

ANPROMIS PARTICIPA 
NA 50º EDIÇÃO DA FEIRA 
NACIONAL DA AGRICULTURA


