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ANPROMIS, 30 ANOS AO SERVIÇO DOS 
PRODUTORES NACIONAIS DE MILHO E 
SORGO
As três décadas de atividade da ANPROMIS têm sido marcadas 
pela sua reconhecida capacidade de mobilização dos agentes 
do setor; pela defesa ativa dos interesses dos produtores nacio-
nais de milho e sorgo junto do poder político, pelo seu contributo 
para um tecido produtivo tecnologicamente evoluído e inovador 
e pela defesa do regadio enquanto fator de competitividade da 
agricultura portuguesa.
O Congresso Nacional do Milho, que já soma 11 edições, e o 
Colóquio Nacional do Milho, que completou este ano a 9ª edi-
ção, são exemplo da capacidade mobilizadora da ANPROMIS, 
reunindo anualmente, em diferentes pontos do país, cerca de 
400 participantes e painéis de prestigiados oradores, com uma 
visão crítica e prospetiva dos desafios técnicos, económicos e 
políticos que se colocam à Agricultura e ao setor do milho.
A resiliência da ANPROMIS na defesa dos interesses dos pro-
dutores de milho e a independência perante as ideologias po-
líticas são a nossa matriz desde o ano de fundação, em 1988. 
Nestas três décadas, a ANPROMIS soube manter uma relação 
sempre cordata e construtiva com o poder político, em concre-
to com os Ministros da Agricultura, mesmo aqueles que não 
estiveram ao lado do setor.
Os produtores de milho têm sido pioneiros na adoção de novas 
tecnologias que alavancaram a produtividade e a qualidade do 
milho nacional. Também neste capítulo a ANPROMIS teve um 
papel importante, trazendo a Portugal os melhores formadores 
internacionais da área. Este ano a ANPROMIS dá mais um passo 
na transferência de conhecimento, com a inauguração do Centro 
de Formação para produtores e técnicos, instalado na Estação 
Experimental António Teixeira, em Coruche. 
O ano 2018 ficará para a história do setor do milho com a apre-
sentação da Estratégia Nacional para a Promoção da Produção 
Nacional de Cereais. A ANPROMIS teve um papel ativo na mo-
bilização das entidades parcerias e no diálogo com o Ministério 
da Agricultura para que o documento da Estratégia visse a luz do 
dia, o que aconteceu a 15 de Maio, em Elvas. 
Neste 30º aniversário deixo uma palavra de apreço pelo trabalho 
dos meus antecessores no cargo de Presidente da ANPROMIS: 
ao nosso fundador Eng. José Luís Teles Rasquilha, um visionário 
e pioneiro do associativismo agrícola, e ao seu sucessor, Eng. 
Luís Vasconcellos e Souza, um acérrimo defensor dos interesses 
dos produtores de milho. 
Parabéns ANPROMIS! 

José Luís Lopes
Presidente da Direção da ANPROMIS

Paulo Portas proferiu uma conferência, a 6 de setembro, 
na Agroglobal, a convite da ANPROMIS, sobre o tema 
“Tendências, riscos e oportunidades para a agricultura 
portuguesa no mundo atual”. O ex-líder do CDS falou das 
tendências globais de geoeconomia e da geopolítica, opi-
nando que «o verdadeiro problema atual do Ocidente é a 
emergência da China» e que a atual polarização China-EUA 
coloca problemas estratégicos à Europa. Sobre a ques-
tão europeia afirmou que «dividida, a Europa não existe no 
mundo da globalização e da digitalização», alertando acer-
ca das vagas de migrantes que chegam à UE: «ou a Europa 
escolhe a imigração que quer, ou é escolhida pela imigra-
ção que não quer». A conferência foi moderada por Luís 
Vasconcellos e Souza e comentada por Gabriela Ventura e 
Pedro Ferraz da Costa.

PAULO PORTAS NA AGROGLOBAL 
A CONVITE DA ANPROMIS

Veja o vídeo

A conferência terminou com um beberete no stand da ANPROMIS
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A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) aprovou no final 
de Julho o projeto de criação do InnovPlantProtect, um «labo-
ratório colaborativo que vai desenvolver soluções inovadoras 
contra pragas e doenças na agricultura». Esta infra-estrutura vai 
ser instalada no Campus do Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária (INIAV) em Elvas, no Alentejo. A Universida-
de Nova de Lisboa salienta que, «após avaliação por um painel 
internacional, o projeto obteve a classificação máxima (15/15) da 
FCT». Este laboratório colaborativo junta a unidade de investiga-
ção Green-IT (coordenada pelo ITQB Nova), três outras unidades 
da Universidade Nova de Lisboa (Novalincs, Uninova-CTS e Ma-
gIC), o laboratório de Estado INIAV, as empresas Bayer, Syngenta 
e Fertiprado, a Câmara Municipal de Elvas, o Centro de Biotec-
nologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo (Cebal), a Associa-
ção Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo (Anpromis), a As-
sociação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas 
e Cereais (Anpoc), a Casa do Arroz e a Federação Nacional das 
Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas (FNOP). •
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Índice de cotações: mede a evolução das cotações no período de 1/3/2015 a 25/09/2018
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FCT APROVA INNOVPLANTPROTECT

«O MILHO CONTINUA A SER 
UMA CULTURA RENTÁVEL NO 
VALE DO SORRAIA»

A Terramilho, organização de produtores do Vale do Sorraia, 
decidiu apostar na campanha actual em variedades de milho 
que lhe permitam obter maior flexibilidade na comercialização, 
seja para a indústria alimentar ou de rações. Entrevista com 
Manuel Paim, agricultor associado da Terramilho. •

A empresa de moagens Carneiro e Campos usa milho exclusi-
vamente português e, graças ao trabalho de seleção das me-
lhores variedades, realizado em parceria com as organizações 
de produtores nacionais, consegue extrair mais 3% de matéria 
nobre do milho, aumentando o rendimento industrial. Entrevista 
com João Monteiro, administrador da Carneiro e Campos. •

CARNEIRO E CAMPOS COMPRA 
MILHO EXCLUSIVAMENTE NACIONAL 
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