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INDO PARA 2021: 
SITUAÇÃO ATUAL DO SETOR 
E O FUTURO EM FRENTE

A 35ª Assembleia Geral Anual (AGM) da Associação Internacional de Produtores de 
Tabaco (ITGA) marcou um momento fulcral para a nossa organização. Devido às per-
turbações sem precedentes causadas pelo Covid-19, tivemos de alterar significativa-
mente a forma como interagimos. Pela primeira vez na história, a AGM foi realizada num 
ambiente digital. No meio de uma grande incerteza, agimos rápida e decisivamente 
para garantir que estávamos o mais próximo possível dos nossos membros e membros 
apoiantes. A nossa sincera esperança é que as reuniões presenciais se voltem a reunir 
em 2021, mas até lá a plataforma virtual da ITGA continuará a ser o ponto de acesso e 
a fonte de informação chave. Os nossos objetivos permanecem intactos - ajudar os pro-
dutores a tomar decisões de produção informadas e superar os desafios colocados pela 
pandemia global, promover a sustentabilidade a longo prazo do setor e impulsionar 
uma advocacia eficaz ao mesmo tempo que monitorizamos os quadros regulamentares 
globais e regionais em evolução. Por conseguinte, estamos a aproveitar a oportunidade 
para começar o ano com uma visão geral da situação atual dos produtores, juntamente 
com as expectativas futuras que foram destacadas durante a AGM. ←
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2020: UM ANO DIFÍCIL 
PIORADO PELO COVID-19

A evolução da produção de folhas de tabaco nos últimos 5 anos, juntamente com as 
previsões de 2021, definem o cenário para o que provavelmente será o novo normal 
para o setor (ver gráfico 1 e gráfico 2). Os dados de 2020 mostram uma imagem de 
declínio recorde (5,8% numa base anual) para todos os tipos de tabaco. O tabaco Flue-
Cured Virginia (FCV), que representa mais de 80% dos tipos de tabaco mais populares, é 
o principal contribuinte para este decréscimo. De facto, foram registadas quedas de FCV 
acima da média em todas as regiões, mas o maior impacto veio de África e do Médio 
Oriente. No entanto, espera-se uma pequena recuperação em 2021, uma vez que as 
esperanças de uma certa normalização se mantêm na maioria das regiões. Condições 
climatéricas adversas, custos de produção cada vez maiores, combinados com margens 
finas, e as perturbações causadas pela pandemia de Covid-19, desempenharam um pa-
pel na formação da direção do setor. 

             Gráfico 1: Produção Mundial de Folhas de Tabaco por Tipo de Tabaco (milhões de kg de tabaco verde)

               Fonte: Empresa Universal Leaf Tobacco   



 AM
G

 2020

5

       Gráfico 2: Produção Mundial de Folhas de Tabaco - Todos os Tipos de Tabaco (milhões de kg de tabaco verde) 

                     Fonte: Empresa Universal Leaf Tobacco

A pandemia global resultou na falta de insumos para a cultura do tabaco devido a 
restrições de viagem e transporte em praticamente todas as regiões. Nas Américas, 
houve escassez de trabalhadores na temporada da colheita devido a complicações na 
obtenção de vistos e restrições de viagem. Na Índia, a diminuição da frequência dos 
transportes públicos causou estragos logísticos, enquanto que a falta de comerciantes 
internacionais de folhas, especialmente da China, resultou numa diminuição do preço 
esperado das safras. A pandemia também causou atrasos no início da temporada de 
comercialização em dois dos mais importantes países produtores de tabaco - Zimbabué 
e Maláui. Em alguns locais, os produtores foram proibidos de estar presentes durante 
o processo de venda, sendo, em vez disso, representados por associações. A falta de 
instalações de armazenamento a longo prazo foi outra questão agravada pela pandemia 
que levou à perda de peso do tabaco, ao aumento da secura e à diminuição da quali-
dade das colheitas. Em última análise, o menor consumo de produtos do tabaco man-
ifestou-se numa diminuição da procura de folhas. Na Argentina, as exportações caíram 
25%, enquanto o Brasil sofreu uma queda elevada de um dígito em parte atribuída ao 
impacto negativo do Covid-19.

As perspetivas de produção de folhas de 2021 são melhores para a FCV devido aos 
aumentos de produção previstos nos EUA, Brasil e nas regiões mais vastas de África e 
Médio Oriente. No entanto, a produção total permanecerá geralmente mais baixa em 
comparação com os níveis de 2019. Alternativamente, prevê-se que o tabaco Burley 
sofra outra queda anual, especialmente devido a prováveis declínios de dois dígitos no 
Brasil e nos EUA. Finalmente, os dois tipos de tabaco mais pequenos - Oriental e Dark 
Air-Cured estão também em declínio, embora nos meses que se seguem vá surgir uma 
imagem mais clara. ← 
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ATUALIZAÇÕES DOS PRINCIPAIS 
MERCADOS DE CULTIVO DE TABACO

Zimbabué /  Sendo um dos maiores produtores de tabaco do mundo, bem como aquele 
em que o tabaco gera uma proporção significativa das exportações do país (18% em 
2019), torna o mercado um barómetro-chave para as tendências do setor. O Zimbabué 
produziu cerca de 100 milhões de kg de tabaco em 2010 e aumentou significativamente 
a sua capacidade, com uma média de cerca de 200 milhões de kg, até meados da déca-
da. A isto seguiu-se um desempenho recorde em 2018 e 2019, ultrapassando a barreira 
dos 250 milhões de kg. Contudo, o pico de 2019 resultou numa sobreprodução que 
acabou por conduzir a preços mais baixos e a uma diminuição drástica do número de 
produtores envolvidos. Isto realça a importância de mecanismos precisos de rastreio e 
planeamento que poderiam atuar como salvaguardas para questões abruptas relacio-
nadas com a oferta e a procura. Consequentemente, os números da produção de 2020 
diminuíram, mas há sinais positivos para 2021. De acordo com os dados mais recentes, 
haverá mais novos produtores na nova temporada, enquanto a produção também de-
verá aumentar. 

Devido à safra mais curta, espera-se que os preços se mantenham estáveis, mas os com-
pradores estrangeiros são muitas vezes desencorajados devido a políticas monetárias e 
fiscais nacionais inconsistentes. Incertezas em torno das taxas de câmbio, negociações 
com moeda do mercado negro e métodos de pagamento têm causado problemas aos 
produtores locais durante os últimos anos. Independentemente disso, mais de 95% da 
safra é suscetível de ser exportada, sendo a China e a UE os principais mercados de des-
tino. A desflorestação continua a ser um grande problema que precisa de ser resolvido 
urgentemente, com muitas empresas a empenharem-se nas suas próprias iniciativas. 

O Covid-19 colocou problemas reais, incluindo a descentralização dos pontos de venda 
de tabaco e quedas de volume dos pisos de leilão. De facto, prevê-se que a temporada 
de entrada mostre 97% da safra a ser contratada e marque o fim dos pisos de leilão 
no seu conjunto. Com a súbita decisão de descentralizar a compra, a comercialização 
lateral e o aumento de intermediários tornaram-se mais uma vez um problema real. No 
entanto, estão a ser tomadas medidas para assegurar que apenas os compradores com 
encomendas de exportação possam comprar tabaco. No futuro, a Produção Sustentável 
de Tabaco e a Devida Diligência, especialmente devido a múltiplos compradores da UE, 
será uma área focal para os produtores zimbabueanos para que possam continuar a 
atrair compradores internacionais.

Maláui /  O tabaco é simplesmente a cultura mais importante no Maláui. Para além de 
ser a principal safra de exportação do país, fornecendo cerca de 50% das receitas em 
divisas estrangeiras do Maláui, também representa 11% do PIB. O tabaco Burley com-
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preende 84% de todas as variedades de tabaco cultivadas, seguido pelo FCV com 13%, 
enquanto o resto tem uma parte marginal dos totais. 

A temporada de 2019/2020 mostrou uma diminuição significativa na produção de 
tabaco - 114.000 toneladas em comparação com as 202.000 toneladas em 2018/2019. 
Contudo, os preços médios em 2019/2020 foram ligeiramente mais elevados em com-
paração com o ano anterior (USD 1,533/kg vs USD 1,43/kg). Independentemente disso, 
o nível de preços estagnou em grande parte, enquanto os custos de vida estão constan-
temente a subir. Outra questão importante para os agricultores locais durante a última 
temporada foi associada a elevadas taxas de rejeição, especialmente no leilão de Burley 
devido à produção de baixa qualidade. A temporada de 2019/2020 viu um aumento das 
licenças para mais de 50.000 e as 114.000 toneladas resultantes significaram que mui-
tos produtores não produziram apesar de terem obtido a licença. As perspetivas para 
a temporada de 2020/2021 são de que as licenças desçam para 45.000, com uma pro-
dução esperada de 163.000 toneladas. No entanto, considerando os desenvolvimentos 
do ano passado, esta meta poderá não ser alcançada. 

Apesar das incertezas crescentes, há boas notícias sobre alternativas de culturas. A Lei 
de Produção de Canábis foi aprovada no Parlamento local e o Governo está a criar um 
quadro regulamentar, dando assim esperança aos agricultores para o futuro. 

Índia /  A Índia é outro mercado importante do tabaco no cenário mundial. É o segun-
do maior produtor de tabaco, fornecendo sustento a 46 milhões de pessoas, sendo 6 
milhões agricultores, e trazendo cerca de 6 mil milhões de dólares em receitas fiscais. 
Apesar destes números impressionantes, apenas 9% do tabaco consumido vem sob a 
forma de cigarros. Os restantes 91% são atribuídos a produtos específicos do país, prin-
cipalmente sem fumo, tais como bidis, tabaco de mascar e hookah, entre outros.

Muito naturalmente, a evolução das culturas locais é fortemente determinada pela 
dinâmica de consumo sem fumo. Durante a temporada de 2019, o FCV representou 
cerca de 27% da produção total de tabaco, ou 236 milhões de kg, enquanto que o taba-
co Burley e Oriental, por mais 10% ou 82 milhões de kg. Uma vez que os bidis e o tabaco 
de mascar são predominantemente consumidos localmente, os FCV, Burley e Orien-
tal constituem a maior quota da produção exportada. A pandemia teve uma grande 
influência na temporada de 2020, quando os 235 milhões de kg de FCV inicialmente 
previstos foram reduzidos pela tabaqueira local para 203 milhões de kg. Isto foi moti-
vado por ruturas na procura global. O cenário otimista para 2021 mostra um regresso 
à normalidade ou cerca de 260 milhões de kg, assumindo uma maior procura e uma 
produção mais elevada.



 A
M

G
 2

02
0

8

Itália / A atual evolução das culturas no país é ilustrativa do estado do setor na UE. Os 
produtores italianos experimentaram uma temporada de 2019 muito desafiante, espe-
cialmente no que diz respeito ao preço. Como resultado, 2020 começou com menos 
agricultores, uma vez que muitos trocaram para outras culturas por não conseguirem 
cobrir os seus custos operacionais. Além disso, a última Diretiva da UE sobre Rastreio e 
Trace colocou o tabaco não manufaturado num estado de limbo e criou complicações 
logísticas. O mau tempo, com trovoadas atípicas, mesmo tornados, inundações e 
granizo, resultou em 15% a 20% de perda de produção.

Todos estes fatores reafirmaram o acentuado declínio em termos de volume de pro-
dução, uma tendência que se intensificou durante os últimos 2 anos. De facto, o nível 
real de produção de cerca de 35-40.000 toneladas na temporada de 2020, representa 
metade das quantidades que estavam disponíveis há uma década. Os subsídios também 
diminuíram substancialmente para cerca de 2.000 euros/ha e é provável que desapa-
reçam completamente até 2023. Outra ajuda financeira é quase impossível de obter. 

As perspetivas futuras do mercado italiano e da UE parecem destinar-se à concentração 
da produção num punhado de países, principalmente Itália, Espanha e Polónia, e a ali-
mentar as necessidades de consumo local com tabaco importado.

Argentina / A Argentina é outro impotante país produtor de tabaco, onde 2% da popu-
lação depende do rendimento gerado pelo setor, ou seja, cerca de 1 milhão de pessoas. 
Na região de Salta, esta dependência é a mais elevada, 23%. 

O país viveu uma tmporada estável de 2019/2020. A produção total ascendeu a 113.000 
toneladas, 62% das quais de FCV, centrada em Jujuy e Salta, e mais 34% - Burley, 
proveniente principalmente de Misiones e Tucuman. Cerca de 85% da produção local 
está a ser exportada, com destinos espalhados das Américas para a Europa e Ásia. Todas 
as províncias onde o tabaco é produzido têm geralmente mantido os volumes de pro-
dução da última temporada. No entanto, os efeitos do Covid-19 significam que a nova 
temporada poderá ser mais difícil.
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TENDÊNCIAS DA 
INDÚSTRIA E O SETOR 
DE LEGAL CANÁBIS 

Em 2020, pouco mais de 5 triliões de maços de cigarros foram vendidos em todo o 
mundo (ver Gráfico 3), um declínio anual de 5,6% se excluirmos o maior mercado global 
- a China. A indústria perdeu cerca de um trilião de gravetos durante a última década, 
com uma queda esperada inferior a 5 triliões de unidades, pela primeira vez em 2021. 
Independentemente disso, o desempenho da indústria tem sido mais robusto do que 
muitos esperavam. Em tempos de uma pandemia global e de recessão financeira, o de-
sempenho de valor achatado da maior categoria de tabaco parece uma pequena vitória 
para os principais fabricantes. Indo para o futuro, é provável que o volume de cigarros 
diminua num total de 12%-13% até meados da década de 2020, sublinhando as cres-
centes dificuldades em gerar um crescimento significativo do valor.  

      Gráfico 3:  Visão geral do mercado global de cigarros

 

              Fonte: Euromonitor International

Em categorias emergentes há sinais de certas fraquezas, especialmente nos EUA, onde 
a migração para longe dos produtos combustíveis abrandou. No entanto, os sistemas 
fechados de vapor elétrico e tabaco aquecido estão projetados para quase duplicar a 
sua dimensão global em termos de valor até 2025-2026. Outro tipo de produto sus-
cetível de beneficiar da alteração das preferências dos consumidores, parcialmente 
afetado pelo Covid-19, são os produtos de bolsa de nicotina derivados do tabaco que 
alcançaram cerca de mil milhões de dólares em vendas em 2020. Em última análise, os 
produtos alternativos continuarão a ser uma categoria fragmentada, sem uma preferên-
cia clara por um único tipo de produto.

Em termos de evolução do mercado de cigarros, os locais que são suscetíveis de ver 
crescimento tanto em volume como em valor estão a tornar-se ainda mais limitados. 
O Iraque, Bangladesh e Vietname estão entre os poucos motores de crescimento 
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restantes. Tendo tido uma trajetória semelhante no passado próximo - Egito e China, 
terá cada vez mais dificuldade em registar desempenhos positivos. Isto é em parte im-
pulsionado por regulamentos mais rigorosos e aumentos cada vez maiores dos impos-
tos especiais de consumo. Exemplos interessantes da robustez das vendas de cigarros 
são os EUA e a Coreia do Sul, onde as diminuições de volume em 2020 foram mínimas. 
Uma das razões para tal é o aumento do consumo em casa, especialmente durante 
os confinamentos. No entanto, a tendência decrescente dos cigarros está aqui para se 
manter. Isto será também fortemente afetado pela diminuição dos rendimentos dis-
poníveis exacerbada pelo Covid-19 e pela crescente diminuição do comércio de cigarros 
económicos e de produtos ilícitos. De facto, o comércio ilegal está atualmente a crescer 
a um ritmo alarmante, atingindo 12% em 2020, ou mesmo 15-16% excluindo a China. 
Este continuará a ser um problema fundamental no futuro, especialmente em merca-
dos frágeis como a Rússia.

Há também a questão da legislação. O Covid-19 poderia estabelecer uma nova norma 
para o controlo do tabaco, à medida que a pandemia galvanizou as sociedades. É evi-
dente que são necessárias ações coordenadas em larga escala para combater as conse-
quências da pandemia e as pessoas estão a unir-se por detrás da ideia de que a moni-
torização e o controlo do comportamento privado é, em última análise, uma coisa boa. 
Isto poderia mesmo aumentar as vozes que querem eliminar a indústria por completo. 

À luz destes disrutores, a procura de novas substâncias irá provavelmente aumentar. 
Como resultado, os desenvolvimentos regulamentares definidos pela descriminalização 
e legalização, bem como a mudança de atitudes dos consumidores, poderiam dar um 
enorme impulso à canábis. A Euromonitor International previu que a indústria poderia 
atingir 95 mil milhões de dólares até 2024 (ver Gráfico 4), o que abre novos horizontes 
a todos os interessados no tabaco, incluindo os produtores.

        Gráfico 4: Vendas globais de Canábis por Categoria

 

                      Fonte: Euromonitor International
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DEVIDA DILIGÊNCIA - 
REGULAMENTOS MAIS RIGOROSOS 
ESTÃO AQUI PARA FICAR

O que é absolutamente certo é que mesmo regulamentos mais rigorosos a nível da 
indústria se tornarão rapidamente a norma em todo o mundo. Um dos principais exem-
plos deste curso está relacionado com a devida diligência, que representa um processo 
contínuo de gestão de risco para identificar, prevenir, mitigar e comunicar continua-
mente como os impactos adversos são abordados nas cadeias de abastecimento. Os 
impactos podem incluir uma vasta gama de fatores, tais como sociais e ambientais. A 
devida inclui passos-chave com supervisão de uma estrutura de governação em apoio 
às políticas existentes (ver Gráfico 5 e Gráfico 6).  

   Gráfico 5: Orientação de devida diligência para uma conduta empresarial responsável

 

      Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
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     Gráfico 6: Orientação para uma estrutura de 5 passos para uma devida diligência baseada no risco

                      Fonte: OCDE-FAO

No contexto do tabaco, é importante destacar que os principais atores da indústria têm 
vindo a trabalhar na produção sustentável há muito tempo. Há muita discussão sobre 
culturas alternativas, mas o que é claro é que a complementação de culturas e a melho-
ria dos rendimentos deve ser o objetivo comum que une todos os produtores de tabaco.

Hoje em dia, há uma atenção crescente aos direitos humanos e ao ambiente. Isto é 
apoiado por novos regulamentos e iniciativas a nível político e legislativo que abordam 
os requisitos de devida diligência em matéria de cadeia de abastecimento. Tais iniciati-
vas são também apoiadas pelo Secretário-Geral da ONU, que insiste em acrescentar o 
ambiente saudável como um direito humano básico. Isto significa um maior escrutínio 
e um amplo interesse público em torno do abastecimento (não apenas do tabaco) em 
todo o mundo. Além disso, os principais objetivos não se limitam aos países do terceiro 
mundo, mas aos desenvolvimentos em locais como o Reino Unido onde, apesar da Lei 
da Escravatura Moderna de 2015, os trabalhadores sazonais na agricultura continuam 
em risco de trabalho forçado, mesmo com salvaguardas para evitar que isto aconteça. 
Por conseguinte, será posta em prática uma abordagem holística que inclua todos os 
aspetos da cadeia de abastecimento. Mais recentemente, como relatado na edição de 
Janeiro de 2021 do Tobacco Monitor do ITGA, a British American Tobacco publicou o 
primeiro Relatório de Direitos Humanos da indústria, destacando o compromisso da 
empresa de zero trabalho infantil na sua cadeia de fornecimento agrícola até 2025. 

Houve dois momentos estratégicos para o aumento da regulamentação relativa às ca-
deias de abastecimento - os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas 
e Direitos Humanos em 2011 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015. 
Atualmente, muitos países em todo o mundo têm em vigor um plano de ação nacional 
em torno dos direitos humanos, do ambiente ou de uma maior devida diligência na ca-
deia de abastecimento, mas também leis rígidas que exigem a apresentação de relatóri-
os por parte das empresas para além da imposição de sanções, ou mesmo proibições 
de abastecimento em alguns casos, tais como a proibição de importação de tabaco dos 
EUA a partir do Maláui, a menos que determinados processos estejam em vigor. 

Já existem leis de devida diligência obrigatórias em França e nos Países Baixos, enquanto 
pelo menos mais uma dúzia de Estados se encontram em diferentes fases de imple-



 AM
G

 2020

13

mentação. O Reino Unido está a introduzir uma nova lei que exige que as empresas 
efetuem a devida diligência relativamente a produtos-chave ligados à desflorestação. A 
Alemanha anunciou oficialmente a lei de devida diligência sobre a cadeia de abasteci-
mento para 2021. As Nações Unidas apelam às empresas para que utilizem os Princípios 
Orientadores para refazerem as suas empresas ao recuperarem da pandemia de Cov-
id-19. Em 2020, durante um período de tempo muito curto e no meio da pandemia, a 
discussão na UE progrediu da realização de um estudo para a produção de um Projeto 
de Diretiva de Devida Diligência, que deverá entrar em vigor até meados a finais de 
2021, com um período para cumprir dentro dos 2 anos seguintes. 

Como resultado, todas as empresas que operam dentro de certos limiares na UE terão 
de informar sobre a forma como conduzem a devida diligência na cadeia de abasteci-
mento, exigir uma lista de obrigações e introduzir responsabilidades. As leis da UE es-
tender-se-ão às atividades das empresas e suas filiais, abrangendo assim toda a cadeia 
de abastecimento. A maioria dos fabricantes mundiais de tabaco já tem vários pro-
gramas em vigor, enquanto que a sensibilização e as práticas dos produtores estão a 
melhorar. O Programa Tabaco Sustentável está a passar por um processo de reforma 
para pôr em prática a devida diligência na cadeia de abastecimento baseada no risco 
do tabaco. Reúne fabricantes e fornecedores globais em torno de um programa, apli-
ca-se a todos os países fornecedores de folhas e visa estimular a colaboração entre as 
partes interessadas, desde os produtores até às organizações internacionais. Em última 
análise, temos de recordar que estes requisitos não desaparecerão mas aumentarão 
continuamente. 
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O CASO DA COLÔMBIA: 
PROBLEMAS E SOLUÇÕES

O caso da Colômbia representa uma importante história de cautela para os produtores 
de tabaco de todo o mundo. Durante os últimos 15 anos o cultivo do tabaco foi estabe-
lecido como uma das principais atividades económicas, gerando uma parte importante 
das receitas regionais. 

Desde a entrada da Coltabaco, uma filial da Philip Morris International (PMI), e da Brit-
ish American Tobacco (BAT) no mercado em 2005 e 2011 respectivamente, o tabaco 
substituiu o café em algumas das regiões agrícolas tradicionais da Colômbia. No entan-
to, desde o pico de produção em 2013-2014, que ultrapassou os 10.000 ha, a produção 
diminuiu drasticamente.  Como resultado, a necessidade de encontrar alternativas es-
tratégicas tornou-se uma preocupação fundamental dos produtores. Para aumentar as 
dificuldades dos agricultores locais, a afiliada da PMI e a BAT anunciaram o encerra-
mento abrupto de fábricas e a rescisão de renovações de contratos, acrescentando uma 
pressão adicional sobre o setor já em dificuldades. Para ilustrar as perdas, a saída da 
PMI afetou 1.340 famílias com um impacto de valor de 4 milhões de dólares. A saída da 
BAT afetou 641 famílias produtoras de tabaco, com um impacto económico de 3,5 mil-
hões de dólares. Apesar de terem sido postos em prática programas de compensação, o 
curto prazo deixa os produtores numa posição extremamente volátil.

Desde então, o ITGA tem trabalhado em estreita colaboração com a Federação Nacional 
de Produtores de Tabaco (FEDETABACO), o nosso membro local, na conceção de um 
projeto integrado para encontrar novas alternativas para a área que agora fica por plan-
tar. O projeto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU, tendo em conta a sustentabilidade ambiental, o empoderamento das mulheres, 
a igualdade de género, o desenvolvimento dos jovens e as finanças rurais. Caracteriza 
um dos melhores exemplos até à data de como tais problemas podem ser resolvidos 
em conjunto de uma forma sustentável (ver Gráfico 7). A notícia de que a Alliance One 
deixou o Uganda num curto espaço de tempo mostra uma vez mais que iniciativas se-
melhantes poderiam desempenhar um papel central na ajuda à resolução de proble-
mas difíceis.



 AM
G

 2020

15

Gráfico 7: Projeto piloto de Colômbia do ITGA 

 

                  Fonte: ITGA

----

É agora claro que os acontecimentos perturbadores de 2020 continuarão a moldar o 
ambiente empresarial global num futuro previsível. O COP9, o quadro regulamentar 
em evolução, o aparecimento da canábis e de outros produtos do tabaco da próxima 
geração, juntamente com a queda do consumo de cigarros, serão os principais deter-
minantes para o futuro do setor. O compromisso do ITGA em desempenhar um papel 
de liderança no apoio aos produtores de tabaco mantém-se firmemente estabelecido. 
Neste ambiente desafiante, é mais importante do que nunca manter-se unido e lutar 
por um futuro melhor, independentemente das dificuldades que enfrentamos.
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