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Agrogarante debateu o impacto da Covid 19 e as
Perspetivas Futuras para o setor Agrícola e
Agroindustrial 

No dia 22 de abril de 2021 a Agrogarante realizou o Webinar "O Setor Agrícola e Agroindustrial -
Impacto da Covid 19 e Perspetivas Futuras". José Fernando Figueiredo, Presidente da Agrogarante
iniciou a Sessão na qual marcaram presença Rui Martinho, Secretário de Estado da Agricultura e
Beatriz Freitas, Presidente Executiva do Banco Português de Fomento.  
No debate marcaram presença Francisco Avillez, Coordenador Científico da AGRO.GES, Hugo Lobo,
Vogal do Conselho Diretivo do IFAP e Eduardo Sousa e Oliveira, Presidente da CAP.  
O Webinar centrou-se em questões essenciais para o setor, nomeadamente os desafios colocados
pela Covid 19, a forma como o setor tem vindo a fazer face aos mesmos e ainda nas perspetivas
futuras para o setor.

Ler mais  
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Atualidade
Agrogarante marca presença na Ovibeja 

A 37ª Ovibeja, realizada nos dias 22 e 23 de Abril em versão digital,
excedeu as expectativas da organização. A Feira contou com cerca de
150 expositores, recebeu cerca de 30 mil visitantes online e dinamizou
inúmeras atividades ao longo de dois dias.

Ler notícia completa  

Primeiro mapa interativo de frutas e legumes lançado
na Europa 

No contexto do “Ano Internacional das Frutas e Legumes”
(http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en/) em 2021, assim designado
por determinação da Organização para a Alimentação e Agricultura das
Nações Unidas (FAO), foi fornecido um novo mapa com informações
baseadas na ciência para orientar consumidores para escolhas mais
saudáveis e sustentáveis.

Ler notícia completa  

Produtores de vinho portugueses vencem 94 prémios
em Moscovo 

Na 23ª edição do Concurso de Vinhos e Bebidas Espirituosas organizado
em Moscovo durante a maior feira de produtos agroalimentares da
Rússia, a “PRODEXPO 2021”, 94 vinhos portugueses de 23 produtores
foram galardoados com múltiplos prémios.

Ler notícia completa  

Comissão Europeia abre revisão da política de
promoção agroalimentar da UE 

Está a decorrer uma consulta pública sobre a revisão da política de
promoção agroalimentar da UE até 23 de junho de 2021.

Ler notícia completa  
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IFAP: Campanha de subsídios ao Pedido Único (PU) prolongada até 15 de maio 

O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - (IFAP) prolongou a campanha de subsídios ao Pedido
Único, PU (pedido de pagamento direto das ajudas que integram os regimes sujeitos ao Sistema Integrado de
Gestão e de Controlo (SIGC), previsto na regulamentação comunitária) até ao próximo dia 15 de maio.

PO SEUR abre candidaturas para apoiar prevenção e controlo da vespa velutina 

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) procedeu à abertura de
candidaturas para ações de “Deteção e combate à espécie exótica invasora Vespa velutina”. 
Esta medida pretende “apoiar ações de prevenção e controlo dos impactos da espécie exótica invasora vespa
velutina (vespa asiática) sobre os ecossistemas e, em particular, sobre os serviços de polinização por eles
suportados. Para tal, importa dotar as entidades responsáveis por este tipo de ações dos instrumentos e
equipamentos necessários para esse efeito e apoiar o desenvolvimento de técnicas inovadoras, devidamente
ensaiadas e testadas, para a deteção e o combate a esta espécie exótica invasora”. 
Todas as ações a apoiar deverão obrigatoriamente ter em conta o “Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da
Vespa velutina em Portugal”, disponível no portal do ICNF.

Saiba mais  

Exportação

Carne de porco aumenta exportações em 13% 
Portugal exportou 7.616 toneladas no conjunto de animais vivos, carne e
derivados, o que representa um crescimento de 13% em relação ao período
homólogo do ano passado, antes do impacto da pandemia. Este valor é
referente ao mês de janeiro, de acordo com os dados da produção e da
exportação divulgados pelo INE. 
Em janeiro de 2021, o comércio internacional totalizou 13,7 milhões de

euros. 
Em 2020, em plena pandemia, foram pagos 1.600 milhões de euros em ajudas ao setor agrícola, o que significa
um acréscimo de 168 milhões face a 2019. Entre as medidas de apoio salienta-se a antecipação do pagamento
das ajudas do Pedido Único (PU), que passou de outubro para agosto, no valor de 110 milhões, bem como um
reforço de 85 milhões dos pagamentos diretos. 
De destacar também as ajudas para o leite e para as carnes, que foram geridas por Bruxelas, às quais os
agricultores se puderam candidatar diretamente. 
Os números referentes ao início de 2021 reforçam a forte procura de animais vivos pelo mercado espanhol, que
se traduziu num aumento de 28,5% de suínos que saíram de Portugal com destino ao abate em Espanha, durante
o mês de janeiro. 
Por seu lado a China liderou os países terceiros de destino da carne de porco portuguesa, comprando 70,6% das
nossas exportações. No mesmo ranking, segue-se Angola, com 9,4%, Cabo Verde (6,2%) e Japão (3,5%).

http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/especies/n-indig/vespa-asiatica-vespa-velutina/plano-de-acao


Divulgação Setorial - Subsetor da Maçã 

A maçã é o pseudofruto pomáceo da macieira (Malus domestica), árvore da família Rosaceae. É um
dos pseudofrutos de árvore mais cultivados e um dos mais utilizados   pelos seres humanos na sua
alimentação. As maçãs crescem em pequenas árvores, de folha caducifólia que florescem na
Primavera e produzem fruto no Outono. 
Nos últimos 5 anos, de acordo com dados do FAOSTAT, a produção mundial média de maçã rondou
um valor em redor das 84.000 toneladas, sendo que cerca de 50% da produção mundial está
concentrada na China. Na União Europeia, os produtores com maior dimensão são a Polónia, a Itália
e a França, detendo estes um peso de cerca de 7% na produção mundial.

Saiba mais  
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