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Atualidade
Agrogarante marca presença na 36ª edição da Ovibeja

A Agrogarante marcou presença, uma vez mais, naquela que é uma das
maiores feiras agrícolas do país, a Ovibeja, que já vai na 36ª edição e
que decorreu entre os dias 24 e 28 de abril, em Beja.
O stand da Agrogarante foi visitado, entre outros, pelos vários parceiros
da banca e por inúmeros visitantes interessados em obter informações
para novos projetos e negócios bem como os meios para inovar os
atuais. É de destacar um grande interesse em algumas linhas de crédito
tais como as Linhas Capitalizar + e Capitalizar 2018, todavia, a
Agrogarante teve também a oportunidade de informar os vários visitantes
sobre os seus produtos mais específicos para o setor.

Ler notícia completa  

Garantia Mútua homenageia as PME Excelência 2018 

O IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, o Sistema Nacional
de Garantia Mútua – SPGM, Agrogarante, Garval, Lisgarante e
Norgarante – e os principais bancos a operar em Portugal,
homenagearam no dia 17 de abril, as PME portuguesas, que se
evidenciaram pelos seus desempenhos e indicadores de gestão,
reconhecendo o seu mérito e contributo para os resultados da economia
nacional.

Ler notícia completa  

PRODERAM 2020 promove encontro na Escola
Agrícola da Madeira 

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/agrogarante-marca-presenca-na-36-edicao-da-ovibeja/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/garantia-mutua-homenageia-as-pme-excelencia-2018/


A Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020/ Secretaria Regional de
Agricultura e Pescas, em colaboração com a Rede Rural Nacional e a
Federação Minha Terra, realizam nos dias 21 e 22 de maio, o Encontro
de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC)/ LEADER, na
Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

Ler notícia completa  

Pragas e doenças nas vinhas? Tecnologia portuguesa
vai antever esses problemas 

A portuguesa “Signinum Inovação” desenvolveu uma tecnologia
multiespectral que permite controlar pragas e antever doenças nas
vinhas.
Esta solução de imagem espectral é não-destrutiva e pode ser utilizada
em diferentes amostras, desde plantas de reduzida dimensão até áreas
de cultivo extensas.

Ler notícia completa  

Ajuda municipal para sanidade animal para os
produtores de gado em Bragança 

Os produtores de gado do concelho de Bragança têm, este ano, os
custos com o controlo da sanidade animal reduzidos, designadamente no
rastreio de doenças como tuberculose e brucelose, devido ao apoio
financeiro que a Câmara Municipal vai garantir.

Ler notícia completa  

Casca de pinhão na base de sistema inovador para
limpar águas residuais 

O prémio Wex Global 2019 – Inovação em Tecnologia foi atribuído a uma
equipa da Universidade de Lisboa e do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), pela produção sustentável de carvões ativados
a partir de casca de pinhão e a aplicação deste material na remoção dos
resíduos farmacêuticos, em estações de tratamento de águas residuais
urbanas, no âmbito do projeto “LIFE Impetus”, financiado pela União
Europeia.

Ler notícia completa  
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Linha Indústria 4.0 / Apoio à Digitalização 

Criada no âmbito da Linha de Crédito Capitalizar 2018, a Linha de
Crédito Indústria 4.0 / Apoio à Digitalização é uma linha específica de
crédito com garantia mútua que disponibiliza 100 milhões de euros para a
transformação digital das empresas que adquiram, desenvolvam ou
produzam soluções tecnológicas no âmbito da Indústria 4.0.
Objetivamente destina-se a apoiar as necessidades de fundo de maneio
ou de investimento de empresas que se dediquem à produção ou
desenvolvimento de soluções tecnológicas no âmbito da Indústria 4.0,
bem como financiar a aquisição destas soluções tecnológicas por parte
de empresas que pretendam promover a sua aplicação, acrescida de
fundo de maneio de até 20% do valor do investimento.

Ler notícia completa  

Linha de crédito garantida Leslie - Cooperativas e
Organização de Produtores 

Esta linha, com um montante global de apoio de 2 milhões de euros, foi
lançada no início de abril, para dar resposta aos prejuízos provocados
pela tempestade Leslie ocorrida em outubro 2018. Destina-se a apoiar
organizações de produtores e cooperativas agrícolas, que se situem nos
municípios atingidos pela tempestade, designadamente nos distritos de
Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu.

Ler notícia completa  

Linha de crédito garantido aos setores vitícola e
frutícola - Cooperativa e Organização Produtores 

Esta linha, com um montante global de apoio de 2 milhões de euros, foi
lançada no início de abril, para dar resposta aos prejuízos provocados
pela tempestade Leslie ocorrida em outubro 2018. Destina-se a apoiar
organizações de produtores e cooperativas agrícolas, que se situem nos
municípios atingidos pela tempestade, designadamente nos distritos de
Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu.

Ler notícia completa  
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Tome nota

PDR 2020 fecha ação 3.2.1 “Investimento na Exploração Agrícola – Cerealicultura” a
7 de Maio

Esta operação tem como objetivo apoiar a realização de investimentos na exploração agrícola destinados a
melhorar o desempenho e a viabilidade da exploração, aumentar a produção, criar valor, melhorar a qualidade dos
produtos, introduzir métodos e produtos inovadores e garantir a sustentabilidade ambiental da exploração, tendo
os seguintes objetivos:
- Reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a capacitação
organizacional e o redimensionamento das empresas;
- Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas ambientais e
de higiene e segurança no trabalho;
- Apoiar o setor da cerealicultura incluindo o arroz. 

Saiba mais  

DRAP Centro divulga aviso relativamente à Seca 2019 - submissão de formulário até
15 de maio de 2019

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro divulgou um aviso que refere que, tendo em conta «as
atuais condições climatéricas verificadas em Portugal Continental e à provável evolução para uma situação de
seca agrometeorológica e hidrológica, importa acompanhar, de forma permanente, o seu impacto no terreno».
Torna-se, assim, premente identificar as necessidades de investimento em captação e transporte de água e
aquisição de equipamentos para abeberamento de gado, através do formulário anexo a esse Aviso a preencher
pelos agricultores.
O período para submissão do formulário decorre até 15 de maio de 2019, devendo ser preenchido:
- Online, no sítio internet da DRAPCentro: www.drapc.gov.pt, ou;
- Digitalizando o formulário e enviando por mail para: seca2019@drapc.gov.pt, ou;
- Entregando o formulário nos núcleos ou delegações da DRAPCentro. 

Saiba mais  

http://www.pdr-2020.pt/site/Candidaturas
http://www.drapc.gov.pt/base/geral/files/AVISO_Seca_2019.pdf


Indicadores 

8.106
Empresas Apoiadas

1.132 Milhões de
euros

Garantias emitidas
2.224 Milhões de

Euros
Investimento apoiado

96.155
Emprego Apoiado

400 Milhões de
Euros

Carteira Viva

Dados Acumulados a 2018-12-31

As nossas Agências
          

 Fale connosco www.agrogarante.pt

Contactos Agrogarante: + 351 239 854 310 agrogarante@agrogarante.pt

© 2019 Agrogarante - Todos os direitos reservados 

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 clique aqui

https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/vila-real/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/coimbra-norte/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/coimbra-centro/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/santarem/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/acores/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/beja/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/
https://www.agrogarante.pt/
tel:+351239854310
mailto:lisgarante@lisgarante.pt
https://www.spgm.pt/pt/
http://www.spgm.pt/
http://www.agrogarante.pt/
http://www.garval.pt/
http://www.lisgarante.pt/
http://www.norgarante.pt/
https://www.agrogarante.pt/pt/newsletter/unsubscribe.php

