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Webinar AECM - da Agrogarante à Coreia - Processos de
Digitalização
O Presidente do Conselho de Administração da Agrogarante, Dr. José Fernando Figueiredo,
Presidente Honorário da Associação Europeia de Instituições de Garantia - AECM, com funções fora
da Europa, foi o orador do Webinar que a AECM realizou no passado dia 29 de janeiro.
No decorrer do mesmo, o Dr. José Fernando Figueiredo revelou importantes insights sobre o projeto
de digitalização na Agrogarante e teve a oportunidade de mostrar o desenvolvimento dos processos
de digitalização nas Instituições de Garantia fora da União Europeia, entre eles o da Coreia.

Ler notícia completa

Atualidade
O balanço da Agricultura europeia
O Eurostat divulgou recentemente a edição de 2019 das estatísticas da
Agricultura, Floresta e Pescas.
Os resultados portugueses são animadores.
Ler notícia completa

Comissão Europeia cria Pacto Ecológico Europeu
A Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyer apresentou o
Pacto Ecológico Europeu para a União Europeia (#EUGreenDeal), um
pacote de medidas ambicioso que deverá permitir às empresas e aos
cidadãos europeus beneficiar de uma transição ecológica sustentável,
com o objetivo de tornar-se até 2050 no primeiro continente com impacto
neutro no clima.
Ler notícia completa

Região demarcada da Bairrada celebrou o seu 40.º
aniversário
“A região da Bairrada é de longa data conhecida como produtora de
vinhos de qualidade.” É esta a frase que se pode ler no primeiro
parágrafo da portaria que, a 28 de dezembro de 1979, criou a Região
Demarcada da Bairrada. Passaram, assim, 40 anos de uma efeméride
que foi alvo da devida comemoração, no passado dia 14 de janeiro, na
Curia, em Anadia.
Ler notícia completa

Novo vírus das cucurbitáceas detetado em Portugal
As autoridades sanitárias detetaram um novo vírus - o Tomato Leaf Curl
New Delhi Virus (ToLCNDV) -, que afeta sobretudo cucurbitáceas e
solanáceas, destacando-se a curgete, abóbora, melão, pepino, melancia
e tomate e as infestantes Datura stramonium e Solanum nigrum, como
repositórios do vírus.
Ler notícia completa

Tome nota
Novas oportunidades de financiamento do Mar 2020, para investimentos na
transformação dos produtos da Pesca e da Aquicultura.
O Mar 2020 tem a decorrer aviso para promover o reforço da competitividade das empresas de transformação dos
produtos da pesca e da aquicultura, em particular das PME. O objetivo é desenvolver a eficiência energética,
fomentando a inovação e potenciando a valorização dos produtos e a melhoria dos processos produtivos.
O período de apresentação de candidaturas decorre entre 27 de dezembro de 2019 até 27 de fevereiro de 2020.

Veja o Anúncio de Abertura e Saiba mais em http://www.mar2020.pt/

Divulgação Setorial - Subsetor da Laranja
Caracterização e Enquadramento do Subsetor
A produção nacional de laranja concentra-se sobretudo nas seguintes variedades: Baía, Navelina,
Newhall, e Valencia Late. Estas variedades são cultivadas essencialmente na região do Algarve e
caracterizam-se pelo seu elevado teor de sumo, o qual é particularmente doce.
A laranja é comercializada ao longo de todo o ano pois as variedades produzidas em Portugal
possuem diferentes estados de maturação. A variedade Baía é comercializada entre março e início de
agosto, a Navelina entre novembro e fevereiro, a Newhall entre dezembro e fevereiro e a Valancia
Late entre julho e agosto.

Saiba mais
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