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Atualidade
Agrogarante realizará a sua Assembleia Geral no dia 22 de setembro
No dia 22 de setembro, quarta-feira, pelas 15h30, a Agrogarante irá realizar a segunda sessão da sua
Assembleia Geral Anual no Hotel Tivoli, em Coimbra.

Ler notícia completa

53ª edição da Agro contará com a presença da
Agrogarante
Depois das presenças na Feira Nacional de Agricultura e na Agroglobal,
a Agrogarante continuará a acompanhar o ansiado regresso do setor
agrícola aos eventos presenciais, e marcará presença na maior Feira do
Setor no norte do País.
Ler notícia completa

Agrogarante marcará presença na Agroglobal 2021
Nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 2021, irá ter lugar, na Valada do
Ribatejo, mais uma edição da AGROGLOBAL - Feira das Grandes
Culturas. A AGROGLOBAL é um acontecimento marcante da vida
agrícola nacional.
Ler notícia completa

OCDE-FAO Agricultural Outlook 2021-2030 disponível
para leitura
Encontra-se disponível, para leitura e download, o habitual Agricultural
Outlook da OCDE e FAO para o período 2021-2030. Este relatório,
publicado anualmente, fornece aos decisores públicos e privados um
conjunto de informação prospetiva sobre as tendências futuras sobre a
Agricultura e Alimentação, assim como os fatores que impulsionam a
procura, a oferta, o comércio e os preços globais.
Ler notícia completa

INE afirma que sector agrícola evidenciou uma
resiliência que não foi patente noutros sectores
O Instituto Nacional de Estatística (INE) considera que o ano agrícola
2019/2020 evidenciou «uma resiliência que não foi patente em muitos
outros sectores», num ano de pandemia com aumentos de exportações e
diminuição de importações.
Ler notícia completa

Tome nota
Agricultores já podem reportar prejuízos resultantes do incêndio que deflagrou no
Sotavento
O Ministério da Agricultura anunciou que os agricultores já podem reportar os prejuízos, resultantes do incêndio
que deflagrou nos Concelhos de Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António, nas instalações ou no site da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve)

Para mais informações consulte aqui

Subsetor da Ameixa
A ameixa pertence à subfamília Prunoideae da família Rosaceae, juntamento com outras frutas de
caroço duro, como o pêssego, cereja e alperce.
A maioria das ameixas divide-se em dois grupos: ameixa japonesa (Prunus salicina), que é diploide, e
ameixa europeia (Prunus domestica), que é hexaploide e adaptada a climas mais frios. O sabor da
ameixa varia entre o doce e o ácido, podendo a casca ser particularmente adstringente. Pode ser
comida fresca ou usada como ingrediente na gastronomia. Em muitos países, o sumo da ameixa é
fermentado para fazer vingo de ameixa e/ou destilado para fazer aguardentes.
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