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Sessão de Abertura 

1º Congresso Ibérico do Milho 2019 

 

Caro Daniel Peyraube, Presidente da Confederação Europeia dos 

Produtores de Milho, 

Caro José Luís Romeo, Presidente da “Associación General de los 

Produtores de Maíz de Espanha”, 

Caros Dirigentes da Administração Pública e das Instituições de 

Ensino e de Investigação, 

Caros Presidentes e Membros das Associações de Agricultores 

espanholas e portuguesas aqui presentes, 

Caros colegas, Caros amigos. 

Em primeiro lugar gostava de dar as boas vindas a todos, mas muito 

em especial aos nossos colegas espanhóis que vieram até Lisboa 

honrarem-nos com a sua presença, num total de cerca de 150 

participantes. 

Em segundo lugar, referir-lhes que é com a maior satisfação que a 

ANPROMIS se associou à AGPME para organizar este 1º Congresso 

Ibérico de Milho, num claro sinal de unidade e concertação de 

posições entre os produtores dos nossos dois países. 

De facto, Portugal e Espanha partilham preocupações como sejam o 

regadio, as alterações climáticas e uma Política Agrícola que vá de 

encontro às nossas reais necessidades.  
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A importância de defendermos posições comuns só nos pode 

fortalecer, pois juntos representamos cerca de 650 mil hectares de 

milho o que nos atribui uma capacidade negocial e reivindicativa 

muito mais relevante no espaço da União Europeia. 

Os 652 participantes que se inscreveram no Congresso deste ano, e 

que nos obrigaram a recusar a aceitação de mais inscrições, 

confirmam a forte dinâmica que caracteriza esta nossa fileira e a 

grande expectativa criada em seu torno.  

Durante dois dias, vamos poder contar com a participação de cerca 

de 35 oradores espanhóis e portugueses, de várias áreas da nossa 

sociedade, o que muito nos honra, traduzindo a transversalidade 

desta nossa actividade, seja ela na responsabilidade que temos em 

alimentar os nossos concidadãos ou no desenvolvimento 

socioeconómico das nossas zonas rurais. 

Caros Colegas, Caros amigos,  

Nesta ocasião gostávamos de agradecer publicamente às empresas e 

instituições bancárias que desde a primeira hora acederam a 

patrocinar esta iniciativa, o que constituiu para nós um motivo de 

regojizo. 

Por último e em nome da Direcção da Anpromis desejo a todos um 

bom Congresso e faço votos que saiam mais enriquecidos com os 

temas que aqui vão ser debatidos. 

 

Lisboa, 13 de Fevereiro de 2019 


