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Análise setorial do subsetor do Kiwi
A cultura do Kiwi regista uma evolução bastante positiva, revelando crescimento significativo tanto na
produção como nas exportações. De realçar o aumento na produção nacional de frutos frescos. De
acordo com dados preliminares do INE, em 2018, Portugal é um país de cariz exportador no subsetor
dos kiwis, principalmente para países pertencentes à União Europeia.

Saiba mais

Atualidade

Abate de bovinos regista crescimento de 4,1% nos
Açores
A ilha do Faial registou um aumento de 8,1%, como foi avançado pelo
secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, num
comunicado do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do executivo
açoriano.
João Ponte destacou ainda o crescimento de 11% na expedição de
carcaças para fora do arquipélago. Atualmente, a expedição de carne
representa 60% do total de abates efetuados.
Ler notícia completa

Ingleses estão a combater as alterações climáticas
Com a agricultura no centro das atenções na discussão das alterações
climáticas, os agricultores ingleses estabeleceram um objetivo: chegar à
neutralidade carbónica na sua atividade em 2040.
De acordo com a BBC News, este é o compromisso da National Farmer’s
Union, que representa cerca de 55.000 agricultores do Reino Unido. Uma
meta só possível de atingir com algumas alterações na forma de produzir
que já estão em curso.
Ler notícia completa

AgroSemana 2019 – Agrogarante participa enquanto
parceira da iniciativa “Portugal Sou Eu”
A Agrosemana 2019, Feira Agrícola do Norte, realiza-se entre os dias 29
de agosto e 1 de setembro, no Espaço Agros, na Póvoa de Varzim e
conta com entrada livre.
A Agrogarante, enquanto parceira da iniciativa “Portugal Sou Eu”, estará
representada no stand da mesma.
Ler notícia completa

Carne fresca nacional de aves já pode ser exportada
para o Chile

Os produtores nacionais de carne fresca de aves já podem exportar para
o Chile. De acordo com o ministério da Agricultura, este é um mercado
com um potencial de 147 milhões de consumidores.
Para o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros
Vieira, “este passo é resultado do fortíssimo investimento na abertura de
mercados e na internacionalização da produção nacional por parte deste
Governo”.
Ler notícia completa

Tome nota
Até 15 de outubro está aberta a operação 3.3.1 – Investimento na transformação e
comercialização de Produtos Agrícolas (7º Anúncio)
Esta ação tem como objetivo promover a expansão e renovação da estrutura produtiva agroindustrial, potencial a
criação de valor, a inovação, a qualidade e segurança alimentar, a produção de bens transacionáveis e a
internacionalização do setor; preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos
com as normas ambientais e de higiene e de segurança no trabalho. A submissão das candidaturas iniciaram a 29
de agosto de 2019 às e encerram a 15 de outubro às 17h00.
Candidate-se aqui

Até 10 de setembro está aberta a operação 3.2.2 - Pequenos Investimentos na
Exploração Agrícola (8º Anúncio - Seca)
No dia 8 de agosto a submissão das candidaturas pode ser realizada a partir das 17h00 e estarão abertas até ao
dia 10 de setembro de 2019 até às 17h00, ao abrigo do disposto na Portaria nº 107/2015, que estabelece o regime
de aplicação da operação nº 3.2.2 do PDR 2020.
Na sequência da evolução temporal do acompanhamento que tem vindo a ser desenvolvido relativamente à
situação de seca extrema e severa verificada nas diversas regiões do país, constatou-se que a mesma tem um
impacto muito significativo na falta de recursos hídricos para abebaramento de gado e para as necessidades
hídricas das culturas permanentes instaladas.
Esta ação tem como objetivo a mitigação dos efeitos da seca extrema e severa como fenómeno climático adverso.

Candidate-se aqui

Operação 8.2.1. Gestão de Recursos Cinegéticos (3º Anúncio) – Candidaturas
abertas até dia 31 de Outubro
As candidaturas que forem apresentadas têm como objetivo promover a biodiversidade, resiliência, valor

ambiental e social dos espaços florestais, através da melhoria do ordenamento dos recursos cinegéticos,
desenvolver a oferta de bens e serviços recreativos e turísticos em espaço rural, ligados à caça e contribuir para a
recuperação e conservação das espécies cinegéticas e os seus habitats. A submissão de candidaturas é efetuada
entre as 10h00 de 9 de Agosto e as 17h00 de 31 de outubro.
Candidate-se aqui
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