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  Aquando da comemoração do nono aniversário da Agrogarante, parece-nos oportuno apresentar um   

 pouco daquele que tem sido o trajeto da Sociedade até à data. 
  A Agrogarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A.  nasceu a 22 de Junho de 2006, juntando-se à 

 Norgarante, com sede no Porto, à Lisgarante, com sede em Lisboa e à Garval, com sede em Santarém, 
 alargando o universo do Sistema Nacional de Garantia Mútua Português. 

  Com sede em Coimbra e, com uma agência em Coimbra e outra em Santarém, a Agrogarante estende a 
 sua atuação a todo o território português, apoiando empresas que exercem atividades enquadráveis no 
 setor primário. 

  A Sociedade tem vindo a registar um crescimento na sua atividade, fruto de trabalho desenvolvido de 
 forma sustentada em parceria direta com a Banca, o IFAP e outros organismos com importância 
 estratégica fundamental no apoio económico ao tecido empresarial português. 

  É com a convicção da importância das empresas e dos empresários que prometemos continuar a 
 trabalhar, com eles e para eles, confiantes de que juntos continuaremos a crescer! 

 

  Carlos Oliveira                              
  Administrador Executivo 
 
 

Fóruns Agrogarante – Conversas de Agricultura 
 

Com o objetivo de reforçar a divulgação do setor primário, estar mais próxima de todos os  intervenientes e interessados   
neste setor, a Agrogarante iniciou, ainda em 2014, um ciclo de Fóruns Próprios, denominados Conversas de Agricultura, 
promovendo debates de importância crucial para o desenvolvimento do mesmo.  
O primeiro Fórum, realizado em Dezembro de 2014, na Quinta das Lágrimas em Coimbra, contou com a presença de cerca 
de 250 pessoas.  
O evento apresentou o Novo Quadro de Incentivos – PDR 2020, abordando os temas “O Financiamento no Reforço da 
Estrutura Produtiva” e “Inovação, Empreendedorismo, Estratégias de Longo Prazo e Exportação”, bem como foram 
apresentados casos reais  de experiências empresariais apoiadas pela Agrogarante. 
 
 
 
 
 
  

Conversas de Agricultura na Ovibeja 
 
  No decorrer de 2015, a Agrogarante marcou presença na 32ª Ovibeja. Para além do seu stand, pelo 

 qual passaram centenas de pessoas que ficaram a conhecer a Sociedade e um pouco da sua atividade, 
 bem como aquilo que tem para oferecer ao seu público alvo, a Agrogarante realizou um Fórum 
 próprio, inserido nas Conversas de Agricultura. Com um auditório cheio, debateram-se os “Apoios 
 Financeiros ao Setor Primário, o Acesso ao Crédito e Avaliação dos Projetos e das Empresas”. O evento 
 contou também com a presença da Bolsa Nacional de Terras que apresentou o tema “Potenciar o 
 Território”. 

 

 Soluções Garantia Mútua 
 
Conheça as principais Linhas de Crédito da Garantia Mútua da Agrogarante e obtenha toda a informação consultando o 
nosso Website: http://www.agrogarante.pt/ 
 
 

Resumo de Atividade / Indicadores de Atividade  
 

A Agrogarante, até 30 de Maio de 2015, desde o início da sua atividade, concedeu já 7857 Garantias no valor de € 524 377 
536,22.  
 Agrogarante – Sociedade de garantia Mútua, S.A. 

Agência Coimbra Norte | 239 854 310 | coimbra.norte@agrogarante.pt 
Agência Coimbra Centro | 239 854 310 | coimbra.centro@agrogarante.pt 

 Agência Santarém | 243 377 450 | santarem@agrogarante.pt 
www.agrogarante.pt 

A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Agrogarante, não podendo por isso, em caso algum, ser considerado como SPAM. Neste 
sentido, e de acordo com o Artº. 22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi incluído na nossa lista de envio por erro ou se pretender 

simplesmente ser removido da mesma, envie email para mkt@agrogarante.pt com assunto Remover. 
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