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    Inauguração de Agência de Vila Real 

 
  A Agrogarante Reforça Rede com Abertura de Nova Agência 
 

 É com bastante agrado que anuncio a inauguração de mais uma Agência da 
 Agrogarante, a acontecer esta quarta-feira, dia 2 de Dezembro, pelas 17h, 
 sendo a mesma localizada em Vila Real.  
 Situada na Avenida da Europa, Edifício Tulipa II, lote 31, loja 4, 5000-557 Vila 
 Real, esta Agência irá dar resposta ao plano de expansão em curso e é um 
 sinal evidente da aposta da Agrogarante no potencial de uma região de 
 grande importância para o setor Primário. É ainda uma forma de marcar 
 uma  presença mais forte junto dos nossos parceiros e clientes.  
  

 Carlos Oliveira 
 Administrador Executivo 
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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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 Jovens Agricultores lideram procura na Bolsa Nacional de Terras 
 

 A bolsa nacional de terras já integra quase 15 mil hectares de solos que são procurados 
especialmente por jovens agricultores, afirmou um responsável da entidade gestora nacional  deste 
projeto criado há dois anos. 

 Após o concurso de 2014, a adesão teve "acréscimos significativos e consistentes" do lado da 
oferta, com o Alentejo a liderar as adesões, em número mais elevado "nas proximidades do 
Alqueva", sendo a abundância de água da barragem também determinante para um aumento da 
procura. 

 O segundo concurso para atribuição de terrenos decorre de 25 de novembro a 10 de dezembro, 
esperando a Entidade Gestora Nacional por "novas adesões e indicadores muito importantes" até 
ao final deste mês. 

  

 Fonte: Lusa (via Sapo) 

 

  

  

 
 

 Resumo de Atividade / Indicadores de Atividade 
 

A Agrogarante, desde o início da sua atividade até 31 de Outubro de 2015, concedeu 8808 
Garantias no valor de 599 034 110,54 €.  
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