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Linha de Apoio à Economia COVID-19 - MPE
Com uma dotação de mil milhões de euros, a Linha de Apoio à Economia COVID-16-MPE, lançada
este mês, destina-se a apoiar a recuperação das micro e pequenas empresas afetadas pelos efeitos
da pandemia do novo coronavírus e foi criada no âmbito das medidas de caráter extraordinário para
apoio à normalização da atividade das empresas.
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Eventos

Desde 2012 que a Agrogarante está presente na Agroglobal. Esta feira valoriza o saber e a

experiência

adquiridos pelos agricultores ao longo de gerações e simultaneamente apresenta ao público o que de novo surge

no setor em termos científicos e tecnológicos.
Por força do contexto atual de pandemia, a Agroglobal foi adiada para julho de 2021. No entanto, a organização
pretende assinalar as datas em que a Feira se realizaria – 9, 10 e 11 de setembro - ajudando a incentivar o
espírito resiliente e construtivo dos empresários ligados ao setor, com uma nova experiência. Numa iniciativa
online, (https://www.agroglobal.pt/) e, em simultâneo, nas redes sociais dos media partners, será dada
oportunidade aos expositores do evento para apresentarem os seus produtos, serviços e iniciativas, permitindo
desta forma manter o setor atualizado. Decorrerá também nesses dias um ciclo de conferências sobre questões
agrícolas atuais que poderão ser seguidas em live streaming. A Agrogarante apoia esta iniciativa e marcará
presença nesta "feira virtual”!

Atualidade
Aprovada nova regulamentação para o cultivo de
cânhamo
Atento à crescente procura de produtos à base de cânhamo, destinados
ao uso industrial, e considerando também a elevada potencialidade
agrícola desta cultura no nosso país, o Governo aprovou uma alteração
ao Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, que estabelece as
regras relativas ao controlo do mercado lícito de estupefacientes e
substâncias psicotrópicas.
Ler notícia completa

Pandemia não trava valores recorde na agricultura
Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh, numa entrevista
ao Jornal de Negócios sobre o comportamento do setor agrícola face à
pandemia de covid-19, refere que, apesar da crise pandémica, que fez
baixar os preços, as vendas de produtos agrícolas ao estrangeiro devem
voltar a atingir máximos este ano. Ainda assim, e citando a referida
notícia, o mesmo responsável antecipa um segundo semestre "duro" para
o setor.
Ler notícia completa

Vinhos do Alentejo lançam certificação em produção
sustentável

Os Vinhos do Alentejo vão beneficiar de uma certificação em produção
sustentável. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) vai
iniciar a atribuição destes certificados e revela que este selo, inédito no
setor, será atribuído aos produtores que cumpram com os requisitos na
área da gestão de solos, água e rega, diminuição de produção de
resíduos ou monitorização da fertilização, entre outros critérios.
Ler notícia completa

Tome nota
PDR 2020 já aprovou mais de 34 400 projetos com um financiamento superior a 2,3
mil milhões de euros
O Programa de Desenvolvimento Rural do continente PDR 2020 já aprovou mais de 34 400 projetos com um
financiamento superior a 2,3 mil milhões de euros, sendo que os dados de execução apresentam uma elevada
taxa de compromisso do Programa.
O Programa tem que assegurar os pagamentos das medidas agroambientais, de manutenção da atividade
agrícola em zonas desfavorecidas, bem como os compromissos que decorrerão da análise de candidaturas em
curso, dos concursos atualmente abertos e os concursos que irão abrir de acordo com o Plano de Aviso.
Esta gestão tem-se mostrado eficaz de forma a assegurar a total execução das verbas disponibilizadas pelos
Programas.
A Autoridade de Gestão está a começar a analisar as 2 500 candidaturas que se encontram sem dotação
orçamental nos últimos concursos abertos para o investimento agrícola, incluindo o apoio aos Jovens Agricultores
e para a Agroindústria.
Caso estejam reunidas as condições de aprovação, será viabilizado o seu financiamento.
Estão abrangidas por esta decisão as candidaturas submetidas ao abrigo dos seguintes concursos:
• 9º Aviso da Operação 3.1.1. “Prémio Instalação jovens agricultores”
• 4º Aviso da Operação 3.1.2. “Investimento de jovens agricultores na exploração agrícola”
• 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º e 21º Avisos da Operação 3.2.1 “Investimento na exploração agrícola”
• 7º Aviso da operação 3.3.1 “Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas”
Nesta fase, os beneficiários destas candidaturas não terão que realizar qualquer procedimento.
Em paralelo a esta medida, o PDR 2020 continuará a monitorizar de forma permanente e rigorosa a execução dos
projetos aprovados, de modo a poder realocar, em tempo útil, verbas eventualmente libertadas para projetos que
as executem.

Candidate-se aqui

Candidaturas abertas para o projeto ProJovemRural

Já se encontram disponíveis os formulários para os interessados que queiram participar nas ações de capacitação
do Fundão, Guarda e Odemira, no âmbito do projeto ProJovemRural, divulgou o COTHN-CC (Centro Operativo e
Tecnológico Hortofrutícola Nacional – Centro de Competências).
No final da página encontram-se as localidades onde as ações se vão realizar, permitindo preencher o formulário
correspondente.
Para os que ainda não conhecem o projeto e/ou pretendem rever o vídeo da apresentação do mesmo, também o
podem encontrar na página principal do projeto.
Qualquer dúvida ou questão poderá ser apresentada no email: projovemrural2020@gmail.com
ProJovemRural é um projeto que tem como objetivo principal a capacitação dos jovens empresários, permitindo
que estes possam aumentar o seu conhecimento nas áreas técnicas agrícolas nas áreas do agronegócio de forma
a poderem ter sucesso nos seus projetos agrícolas.
Esta iniciativa tem como principal atividade a realização de ações de capacitação técnica e na área do
agronegócio: Estratégia; Inovação e empreendedorismo; Marketing; Finanças para não financeiros; Elaboração e
análise de projetos de investimentos; Aspetos fiscais do setor agrícola; Recursos humanos, etc).
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Exportação
Portugal já pode exportar produtos de aquacultura para Brasil
Portugal está autorizado a exportar produtos de aquacultura para o Brasil,
um dos destinos "mais importantes" para estes produtos, após o Ministério
da Agricultura brasileiro ter aceitado o modelo de certificado da DireçãoGeral de Alimentação e Veterinária.
“O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (MAPA)
aceitou o modelo de certificado proposto pela DGAV para a exportação de
produtos de aquacultura para aquele importante mercado, dando resposta a
interesses manifestados por diversos operadores”, lê-se numa nota divulgada pela DGAV.
Segundo a direção-geral de alimentação, o Brasil é um dos “destinos mais importantes” para a exportação destes
produtos de pesca produzidos em Portugal, “pelo que esta nova abertura vai reforçar e complementar” as
exportações.
A certificação sanitária oficial está disponível nas Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais/
Regiões Autónomas (DSAVR/RA). “Estão, assim, estabelecidas as condições sanitárias para a exportação destes
produtos”, vincou.

Portugal pode exportar pêras e maçãs para Singapura

Está aberto mais um mercado para as exportações nacionais! Após um
período de negociação entre a Direcção Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV) e a autoridade fitossanitária de Singapura- a National Parks Board
(NParks), podem, a partir de agora, ser exportadas pêras e maçãs
produzidas em Portugal e destinadas àquele país.
«As remessas não carecem de ser acompanhadas de Certificado
Fitossanitário, mas serão sujeitas a inspeção para verificação da presença
das pragas: Anastrepha obliqua, Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens,
Bactrocera tyroni, Ceratitis rosa, Ceratitis capitata, Chrysomphalus aonidium
e Quadraspidiotus perniciosus, realizadas nas instalações dos importadores aprovados pela NParks», especifica o
comunicado da DGAV.

Divulgação Setorial - Subsetor da Batata
Caracterização e Enquadramento do Subsetor
De acordo com dados de 2018 do FAOSTAT, a seguir ao Milho, ao Trigo e ao Arroz, a Batata é o 4º
alimento mais consumido no mundo. A produção mundial média, nos anos 2013 a 2017, rondou os
378.7 milhões de toneladas. A batata é um tubérculo cultivado em todo o mundo, com a Europa a
representar 30% da produção mundial, e com a China a registar uma quota de 25% dessa mesma
produção.
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