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Sessão de Encerramento 

1º Congresso Ibérico do Milho 2019 

 

Ex. mo Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 

Rural, Dr Luís Capoulas Santos, 

Ex. mo Senhor Secretário Geral do Ministério da Agricultura de 

Espanha, D. Fernando Miranda, 

Ex. mos Senhores Presidentes da CAP e da ASAJA, Caros Eduardo 

Oliveira e Sousa e Pedro Barato, 

Ex. mos Senhores Altos Dirigentes da Administração Pública e das 

Instituições de Ensino e de Investigação, 

Ex. mos Senhores Presidentes e Membros das Associações de 

Agricultores portuguesas e espanholas aqui presentes, 

Caros colegas, Caros amigos. 

Chegámos ao fim da realização do 1º Congresso Ibérico do Milho com 

a satisfação de termos reunido em Lisboa 652 participantes oriundos 

dos nossos dois países, entre os quais destacamos a significativa 

participação de 150 congressistas vindos da nossa vizinha Espanha, 

que muito nos honraram com a sua presença. 

Os temas debatidos ao longo destes dois dias foram extremamente 

abrangentes e de grande actualidade, demonstrando a forte dinâmica 

que a fileira do milho tem na Península Ibérica. 

Numa altura em que se definem as regras para uma nova Política 

Agrícola Comum, Portugal e Espanha têm desafios que se revelam 
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fundamentais para o nosso futuro e que passam, entre outros, pela 

defesa desassombrada do regadio enquanto factor determinante de 

competitividade desta nossa actividade. 

Por outro lado e numa altura em que os produtores de cereais do sul 

da Europa atravessam um dos seus momentos mais difíceis, 

motivado pela acentuada e continua quebra da cotação deste 

produto no mercado mundial, a defesa de uma fileira dos cereais que 

nos permita contrariarmos a redução da área que se tem sentido nos 

últimos anos, afigurasse-nos determinante.  

A este propósito, não podemos deixar de reafirmar publicamente o 

regozijo que constituiu para nós a criação, em meados de 2018, por 

parte do Governo português da Estratégia Nacional para a Promoção 

da Produção de Cereais, cujas 17 medidas estão actualmente em fase 

acelerada de implementação. 

Caros Colegas, 

Numa altura em que os efeitos das alterações climáticas são por 

demais evidentes, julgamos que urge aprofundar os conhecimentos 

que os nossos dois países têm sobre esta temática, nomeadamente 

na adaptação que o sector agrícola tem de levar a cabo. 

A este prepósito, julgamos que a troca de experiências e de iniciativas 

deverá constituir uma prioridade, que poderá passar inclusivamente 

pela criação de um Observatório Ibérico. 

Senhor Ministro, Senhor Secretário Geral, 

Neste momento em que procedemos ao encerramento deste nosso 

Congresso, permitam-me uma última palavra para lhes reiterar o 
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nosso profundo agradecimento pela Vossa presença entre nós, que 

muito nos honra, e que traduz a atenção que os Ministérios da 

Agricultura português e espanhol dedicam a esta nossa fileira. 

A todos os participantes no 1º Congresso Ibérico do Milho, em nome 

da Direcção da Anpromis, agradeço terem estado connosco e desejo 

a todos boas sementeiras e um bom regresso a casa. 

 

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2019 


