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Editorial

Este mês de Outubro foi marcado por mais um 
relatório conjunto da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 
do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrí-
cola (FIDA) e do Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) que denuncia a acentuada volatilidade dos 
preços dos alimentos. Esta é uma questão que 
tem preocupado o mundo e levou os dirigentes 
das três agências especializadas em agricultura e 
alimentação a apelarem a uma maior colaboração 
dos governos, no sentido de se comprometerem a 
garantir normas “transparentes e previsíveis” que 
“promovam o investimento privado e favoreçam o 
aumento da produtividade agrícola”. 

Trata-se de uma preocupação também partilhada 
pela Anpromis e que recentemente foi transmiti-
da à Senhora Ministra da Agricultura, que teve 
oportunidade de tomar conhecimento de outros 
assuntos que muito preocupam os produtores 
nacionais de milho, destacando-se o muito difícil 
acesso dos agricultores á obtenção de crédito, o 
preço demasiado elevado da electricidade e dos 
factores de produção, as restrições da comparti-
cipação nacional do PRODER e a falta de apoios 
significativos aos agrupamentos de produtores de 
cereais.

No entanto, acreditamos que apesar do actual 
ambiente de grande rigor orçamental os dirigen-
tes do Ministério da Agricultura saberão defender 
de forma desassombrada o regadio e as culturas 
regadas que, recordamos, constituem um factor 
essencial para a competitividade da nossa agri-
cultura.

Luís Vasconcellos e Souza
Presidente da ANPROMIS

VOLATILIDADE DOS PREÇOS  
UMA REALIDADE À ESCALA MUNDIAL

Segundo Robert Zoellick, presidente do Banco 
Mundial, o elevado preço dos alimentos e os bai-
xos níveis de stocks de cereais fazem com que o 
mundo continue na chamada “zona de perigo”.

O mesmo responsável considerava que “a esperada 
volatilidade” nos preços de alguns produtos pode 
ter “efeitos inesperados” nos preços dos alimentos 
nos próximos meses. “A vigilância é vital, devido às 
incertezas e à volatilida-
de existentes”.
A volatilidade referida 
por Zoellick, em Agosto 
último, é uma realidade 
em todo o mundo a que 
Portugal e a União Eu-
ropeia não escapam. A 
análise do gráfico que se 
segue, onde constam as 
cotações diárias do mi-
lho no mercado de Bor-
déus (Rendu Bordéus) 
nos últimos 5 anos, per-
mite constatar que a par-
tir do pico atingido em 
Outubro de 2007 (229€/
ton.), o milho teve uma acentuada quebra, chegan-
do a um mínimo de 109€/ton., em Agosto de 2009. 
No espaço de duas campanhas o milho desvalori-
zou 120€/ton. (-52%).
A partir desta data, a cotação do milho foi-se incre-
mentando gradualmente, até atingir os 230 €/ton. 
no início do presente ano civil. No entanto, também 
este ano está a ser marcado por uma acentuada 
volatilidade das cotações do milho no mercado 
mundial, estando actualmente a cotação média 
do milho no mercado de Bordéus nos 182€/ton., o 

que corresponde a uma desvalorização de 48€/ton. 
(-21%), desde o início do ano.
A acentuada volatilidade que se apoderou do mer-
cado mundial de cereais cria inúmeras dificuldades 
não só aos produtores de cereais, dificultando de 
sobre maneira o correcto planeamentos das suas 
explorações agrícolas, como também aos nossos 
clientes dos sectores animais que face a estas cons-

tantes oscilações, têm dificuldade em programarem 
atempadamente as suas compras ao longo do ano.
Por último, cabe relembrar que de forma a minimi-
zar os efeitos da volatilidade dos preços dos cere-
ais na União Europeia, a ANPROMIS tem defendido 
desde a primeira hora que no âmbito da Política 
Agrícola Comum, agora em revisão, sejam criados 
mecanismos de regulação dos mercados que per-
mitam garantir o rendimento dos agricultores euro-
peus e assegurem o necessário aprovisionamento 
alimentar da população europeia.
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DISCUTIR  
O MERCADO EUROPEU  
DE CEREAIS  
EM GRENOBLE
Foi no passado dia 6 de Setembro que a Anpro-
mis esteve presente em mais uma Assembleia 
Geral da Confederação Europeia dos Produtores 
de Milho (CEPM). Na ordem de trabalhos desta 
reunião, esteve a discussão das propostas para a 
PAC pós-2013, o mercado europeu de cereais e a 
produção de energias renováveis (biogás e bioe-
tanol) a partir do milho. Para além da represen-
tação portuguesa participaram nesta sessão as 
delegações alemã, búlgara, espanhola, francesa, 
italiana e polaca.

Notícias

NO DISTRITO DE BEJA: ANPROMIS 
REVELA QUAIS OS PRINCIPAIS 
CONSTRANGIMENTOS À 
PRODUÇÃO DE MILHO NACIONAL
Foi no passado dia 28 de 
Outubro, durante uma vi-
sita de Assunção Cristas ao 
distrito de Beja, que a Mi-
nistra da Agricultura teve 
ocasião de tomar conheci-
mento da parceria técnico 
comercial estabelecida entre a Agromais e a Associação de 
Beneficiários do Roxo e do desenvolvimento do projecto 
SudExpand. Durante esta ultima iniciativa a Anpromis teve 
a oportunidade de dar a conhecer alguns dos constrangi-
mentos que mais preocupam a fileira nacional do milho.

ANPROMIS DEBATE,  
EM ELVAS,  
A IMPORTÂNCIA  
DA BIOTECNOLOGIA  
PARA A AGRICULTURA 
EUROPEIA
Debater a Biotecnologia no contexto agrícola na-
cional e europeu, foi o desafio colocado pelo Cen-
tro de Informação de Biotecnologia que, no passa-
do dia 07 de Julho, reuniu no Centro de Negócios 
Transfronteiriços de Elvas diversas entidades na-
cionais e estrangeiras. O encontro terminou com 
uma mesa redonda, em que participou a Anpro-
mis, na qual foi debatido o papel da biotecnologia 
como ferramenta de inovação e competitividade 
da agricultura na União Europeia.



ÍNDICES DE COTAÇÕES - FACTORES 
DE PRODUÇÃO 

17-10-11 Var.%
Cloreto de 

Potássio 115 15%

Adubos DAP 136 36%

Solução Azotada 155 55%

Combustível Gasóleo Agrícola 119 19%

Herbicida Glifosato 87 -13%

Sementes FAO 600 (saco 
c/50.000 sementes) 101 1%

COTAÇÕES - MILHO

11-10-11 11-10-10 Var.%

Rendu Bordéus  
(€/ton.) 182 € 200 € -9%

Ucrânia (€/ton.) 173 € 179 € -3%

FOB Golfo do México 
(€/ton.) 198 € 188 € 5%

PRODUÇÃO MUNDIAL DE MILHO 
(MILHÕES DE TONELADAS)

2011* 2010 Var.%

Produção 845 826 2%

Comércio 92 93 -1%

Consumo 853 847 1%

Existências finais 119 127 -6%

COTAÇÕES

Sabia que: O comando territorial de Santarém da GNR recebeu 542 queixas de 
furtos de cobre nos primeiros sete meses deste ano, um crescimento de 23 por 
cento em relação a igual período do ano passado (441) in Correio do Ribatejo (12/8/2011)

Citações

Quem é quem?

ANPROMIS - Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo   
Morada: Rua Mestre Lima de Freitas nº 1 - 5º andar 1549-012 Lisboa 
Portugal  |  Email: anpromis@anpromis.pt  |  Site: www.anpromis.pt   
Tel. (+351) 217100035  |  Fax. (+351) 217100026 

“É uma área em que temos 
agora boas oportunidades, 

nomeadamente nos cereais de 
regadio, e do milho em particular” 

Assunção Cristas, sobre o sector dos cereais in Expresso (27/8/2011)

“Os preços dos alimentos 
continuarão elevados e voláteis 

nos próximos anos”
Jacques Diouf in FAO (19/10/2011)

Índice de cotações: mede a evolução das cotações no 
período de 30/6/2010 a 17/10/2011
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* dados previsionais

•	  Nome da Organização: CADOVA – Cooperativa Agrícola  
do Vale de Arraiolos, Crl

•	  Área Social: Concelhos de Chamusca, Abrantes, 
Constância, V.N. Barquinha, Entroncamento, T. Novas, 
Golegã, Santarém, Cartaxo, Almeirim, Alpiarça, Coruche, 
Ponte de Sôr e Montemor-o-Novo.

•	 Nº de Associados Activos: 1.760
•	  Volume total de negócios em 2010: € 5.915.000
•	  Quantidade de milho comercializada em 2010: 8.350 ton.
•	  Serviços prestados: Apoio técnico e administrativo aos 

associados; comercialização das culturas produzidas 
pelos associados; candidaturas RPU; projectos de 
investimento e licenciamento (REAP e REAI); subsídio 
gasóleo agrícola; formação profissional; parcelário 
agrícola.

•	  Nome da Organização: CAPPA – Cooperativa 
Agrícola Polivalente de Porto Alto, Crl

•	 Área Social: Todo País
•	 Nº de Associados Activos: 353
•	  Volume total de negócios em 2010:   € 2.500.000
•	  Quantidade de milho comercializada em 2010:  

1.346 ton.
•	  Serviços prestados: Comercialização de cereais e 

Alimentos Compostos para Animais 

À CONVERSA COM PAULA SARMENTO 
(Presidente da ARH Alentejo)
 Entrevista dada em 23 de Setembro de 2011

P: Agora que os Ministérios da Agricultura e do 
Ambiente se fundiram, como vê o seu trabalho?
R: As potenciais sinergias entre as áreas do ambiente 
e da agricultura são diversas, pelo que a junção das 
duas áreas temáticas num único ministério deverá 
constituir um factor facilitador do trabalho a desen-
volver. No entanto, não poderei também deixar de re-
ferir que o passado nos tem demonstrado que, muitas 
vezes, a estratégia de junção de áreas temáticas cuja 
coordenação conjunta tem potencialidades teóricas 
evidentes tem conduzido à inevitável priorização das 
matérias e consequentemente ao menor “investimen-
to” nas áreas não identificadas como prioritárias.

P: Como tem sido o relacionamento institucional 
entre a Administração da EDIA e a ARH Alentejo?
R: Atrevo-me a afirmar que a EDIA e o organismo da 
administração pública com atribuições na gestão 
dos recursos hídricos estão “condenados” a ter um 
relacionamento institucional exemplar. 
A EDIA é a entidade concessionária da gestão e ex-
ploração do empreendimento de fins múltiplos de 
Alqueva (EFMA), bem como da utilização do domínio 
público hídrico afecto a este Empreendimento, para 
fins de rega e exploração hidroeléctrica. Neste âmbi-
to, detém ainda competências para a atribuição de 
títulos de utilização dos recursos hídricos e fiscaliza-
ção da utilização por terceiros de tais recursos hídri-
cos. Apesar da exploração do EFMA ser titulada por 
contrato de concessão outorgado pelo membro do 
governo que tutela a área do Ambiente, e como tal 
a tutela da legalidade sobre a EDIA ser da responsa-
bilidade do ministro com a tutela do ambiente, a le-
gislação prevê a possibilidade de delegação de com-
petências, total ou parcial, na ARH territorialmente 
competente. Sem prejuízo desse facto, a legislação 
estabelece que incumbe à ARH territorialmente com-
petente acompanhar, apoiar e fiscalizar a actuação da 
entidade gestora dos empreendimentos de fins múl-
tiplos de forma a garantir que são alcançados os fins 
de interesse público subjacentes, bem como exercer 
os direitos e cumprir as obrigações emergentes para 
o concedente do Contrato de Concessão em tudo o 
que não esteja expressamente atribuído por este ou 
pela Lei a outro organismo da administração pública.

P: Encontrando-se o Empreendimento de Fins Múlti-
plos de Alqueva inserido na zona de abrangência da 
ARH Alentejo, qual é a sua perspectiva sobre aquele 
empreendimento e qual a importância, que o sector 
agrícola deverá vir a ter no seu aproveitamento?
R: Não sendo especialista nesta matéria, parece-me 
que nenhuma região deve ter a sua estratégia de 

desenvolvimento económico assente apenas num 
determinado sector de actividade, face à vulnerabi-
lidade que este facto acarreta. Por este motivo, sou 
de opinião que a estratégia de desenvolvimento do 
Empreendimento deve considerar a potenciação de 
um conjunto de actividades complementares, que 
possam promover o desenvolvimento socioeconó-
mico integrado e sustentado desta região. Deste 
modo, e sendo claro que é a componente agrícola 
que está na génese deste Empreendimento e que 
deve constituir o principal sector de actividade nes-
te contexto, considero que todas as iniciativas que 
permitam potenciar a diversificação das actividades 
económicas a ele associadas, incluindo aquelas que 
aumentem a cadeia de valor na região, através de 
actividades situadas a jusante das existentes, devem 
ser privilegiadas. Devemos também ter presente que 
será sempre muito difícil ao sector agrícola assegurar 
a total recuperação dos custos dos serviços da água, 
pelo que a presença de outras actividades utilizadoras 
destes serviços, e de maior rentabilidade, muito contri-
buirão para a sustentabilidade financeira do projecto. 
Em conclusão, cito como exemplos de actividades 
complementares, associadas ao empreendimento, o 
aproveitamento de outras fontes de energia renovável, 
a transformação e comercialização de produtos agríco-
las (em particular as agro-industrias) e o turismo.

P: Estando actualmente em consulta pública, o Pla-
no de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas 
na ARH Alentejo, quais são as principais Medidas 
que os Planos propõem para o sector agrícola?
R: No contexto das utilizações consumptivas da água nas 
regiões hidrográficas do Sado e Mira e do Guadiana o 
sector agrícola constitui o principal consumidor de água, 
representando mais de 80% do volume total a captar. 
De uma forma simples, podemos dizer que estes Planos 
visam definir os programas de medidas que é necessá-
rio implementar para atingir o bom estado das massas 
de água de cada região hidrográfica. Refiro também 
como relevante, a componente da análise económica 
das utilizações da água, onde se avalia o nível da recu-
peração de custos dos serviços da água, a importância 
socioeconómica das utilizações da água e a análise da 
política de preços da água, nos principais sectores de 
actividade, enquanto instrumento de incentivo à utili-
zação eficiente da água e ao estabelecimento dum con-
tributo adequado à recuperação de custos.
Os valores de investimento previsto, para implemen-
tação dos programas de medidas, associado ao sec-
tor agrícola, são de cerca de 41 e 24 milhões de euros, 
respectivamente para a região hidrográfica do Sado 
e Mira (RH6) e do Guadiana (RH7).

As acções integradas nos programas de medidas nes-
te âmbito estão essencialmente relacionadas com:
•	  A promoção da eficiência dos sistemas de captação e 

distribuição de água para rega (programa de recupe-
ração e modernização dos perímetros de rega públi-
cos, preferência e/ou majoração no apoio aos inves-
timentos privados que conduzam a um uso racional 
da água, certificação dos equipamentos de rega, e 
contratualização de medidas agro-ambientais);

•	  O aumento da capacidade de controlo das utiliza-
ções de recursos hídricos existentes, com o objec-
tivo de assegurar a garantia de água para as utili-
zações licenciadas, com a qualidade e quantidade 
necessárias (legalização de captações privadas, 
fiscalização e maior penalização das captações 
não licenciadas, limitação da profundidade de 
captações, desincentivo às captações individuais 
nos perímetros de rega colectivos, fiscalização do 
cumprimento dos planos de acção para as zonas 
vulneráveis e do código de boas práticas agrícolas).


