4 de novembro de 2019

34ª Reunião Anual da Associação Internacional de Produtores de Tabaco
(ITGA) reúne países produtores de tabaco de 4 continentes na República
Dominicana
Santiago de los Caballeros, na República Dominicana, foi o local de encontro da
34ª Reunião Anual da Associação Internacional de Produtores de Tabaco (ITGA).
A República Dominicana é o país que irá celebrar 500 anos de história do tabaco
no próximo ano.

Na sessão de abertura, o Ministro da Agricultura da República Dominicana,
Osmar Benítez, destacou o vínculo cultural do tabaco com este país desde a
época dos indígenas Tainos. Ele observou que o setor emprega mais de cem mil
pessoas ao longo da cadeia de suprimentos e gera mais de oitocentos milhões
de dólares por ano. Além disso, a Indústria paga 25 milhões de pesos em salários,
diariamente, na República Dominicana. As exportações de tabaco geram US $
900 milhões em receita, sendo os EUA o principal importador. O Ministro também
salientou o rápido crescimento da República Dominicana no setor de tabaco nos
últimos dez anos, o que colocou o país na décima primeira posição na lista de
exportadores mundiais de tabaco. Nos seus comentários finais, o Sr. Benítez
confirmou o empenho do Ministério da Agricultura para defender e proteger os
produtores de tabaco e as suas comunidades.
Manuel Alejandro Ureña, Diretor Geral da INTABACO, expressou a forte vontade
do Instituto em ajudar os produtores a percorrer estes tempos difíceis em direção
a um futuro sustentável. Com este objetivo, o Instituto está a proporcionar novas
ferramentas e plataformas e a trabalhar arduamente não apenas para sustentar
o setor, como também para promover o seu crescimento.
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Delegados da ITGA de 4 continentes, reuniram-se nesta ocasião para
compartilhar e analisar o mercado nos seus países.
O Sr. Shane MacGuill, Diretor de pesquisa de mercado de tabaco da Euromonitor,
analisou a evolução do consumo global de produtos de tabaco e o mercado de
produtos de nova geração. Ele prestou mais atenção ao mercado de canábis, que
continua a crescer numa ampla gama de produtos diversificados. A visão geral
da produção e dos preços do tabaco foi proporcionada pelo Sr. António
Abrunhosa, Chefe Executivo da ITGA, que apresentou dados sobre os principais
países produtores de tabaco. Na sua apresentação, o Sr. Abrunhosa expressou
a sua preocupação com o círculo vicioso de preços baixos, sobreprodução para
manter o rendimento do produtor e, consequentemente, preços ainda mais
baixos, uma situação que se tornou comum em muitos mercados.
Num painel compartilhado pelo Sr. Shane MacGuill e pelo Sr. Abrunhosa, foram
destacados os sinais mais preocupantes para os produtores de tabaco, cujos
mercados continuam a diminuir principalmente devido ao ambiente mais rigoroso
da legislação e aos produtos de nova geração que entram no mercado.
O Sr. Hendrik Kelner, uma das pessoas com um conhecimento mais profundo da
história do tabaco, particularmente na República Dominicana, compartilhou as
suas ideias sobre os quinhentos anos de história do tabaco no país, destacando
as fases em que o mercado apresentou mais desafios. '500 anos depois',
observou o Sr. Kelner, 'a história repete-se'. Este comentário refere-se à sombra
da legislação que segue a indústria e, segundo o Sr. Kelner, há alguns séculos
atrás, quase fez ruir o mercado de tabaco na República Dominicana, quando a
cultura estava proibida sob o controlo colonial espanhol. "O produtor é sempre o
elo mais fraco da cadeia de valor e é aquele que sofre as maiores
consequências", lamentou o Sr. Kelner.
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A 34ª Reunião Anual da ITGA foi concluída em 5 de novembro com a Assembleia
Geral da Associação, onde os delegados dos países membros compartilharam
as suas opiniões sobre os desafios e oportunidades decorrentes das tendências
atuais e traçaram um caminho para o futuro próximo da única associação mundial
de produtores de tabaco. A Assembleia também elegeu um novo Conselho com
o Sr. Abiel Maseche Kalima Banda, Presidente da Associação de Produtores de
Tabaco do Maláui (TAMA Farmers 'Trust), a tornar-se o novo Presidente da ITGA,
Sr. José Aranda, da COPROTAB, Salta, Argentina, o novo Vice-presidente e o
Sr. Benício Werner, o novo tesoureiro. Por serem produtores de tabaco,
declararam o seu forte empenho em defender os meios de subsistência dos
produtores e o futuro do setor.
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