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Agrogarante marcará presença na AECM

A AECM – Associação Europeia de Garan�a Mútua vai retomar a realização
presencial da sua Assembleia Geral e Seminário anuais. Este ano os mesmos realizar-se-ão entre os dias 14 a 17 de
setembro em Viena. O Seminário, subordinado ao tema "Promo�ng structural change for a new sustainable Europe
– Guarantees with a focus on start-ups", contará com a presença da Agrogarante e de mais de 220 par�cipantes em
representação das diversas sociedades de garan�a mútua e de outros organismos internacionais de mais de 40
países.

Atualidade
China mobiliza equipas para salvar colheitas face à
seca e ao calor 

A China emitiu o seu primeiro alerta nacional de seca do ano, enquanto
as autoridades combatem incêndios florestais e mobilizam equipas
especializadas para proteger as colheitas das temperaturas altas na
bacia do rio Yangtze.

Ler notícia completa  

Investigação internacional mostra caminho para
melhorar eficiência da água nas plantas 

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/china-mobiliza-equipas-para-salvar-colheitas-face-a-seca-e-ao-calor/


Uma equipa de investigadores da Universidade de Illinois (EUA), do
Volcani Center (Israel) e da Universidade de Cambridge (Reino Unido)
descobriram que ao estimularem excessivamente uma enzima sensível
ao açúcar, a hexoquinase, em plantas de tabaco cultivadas nas
explorações agrícolas, poderiam melhorar a eficiência intrínseca do uso
da água, sem diminuir a taxa de fotossíntese ou a produção de biomassa.

Ler notícia completa  

Estudo: Formigas podem ser melhores que pesticidas
para colheitas mais saudáveis 

Uma investigação internacional sugere que as formigas podem ser mais
eficazes que os pesticidas na produção de alimentos, uma vez que são
melhores a matar pestes, reduzir os danos nas plantas e aumentar o
rendimento das colheitas. 
De acordo com o The Guardian, a primeira revisão sistemática da
contribuição das formigas para a produção de colheitas analisou 17
colheitas, entre elas citrinos, manga, maçã e soja, em países como
Estados Unidos da América, Austrália, Reino Unido e Brasil.

Ler notícia completa  

Bairrada prevê manter nível de produção na vindima
em 2022 

A Comissão Vitivinícola da Bairrada prevê manter o nível de produção na
época da vindima deste ano, com uma produção de cerca de 181 mil
hectolitros. A região registou um aumento na certificação de vinhos de
10%, no primeiro semestre deste ano, face ao mesmo período em 2021. 
O presidente da Comissão Vitivinícola, Pedro Soares, explica que as
condições climáticas ‘felizmente não tiveram grande impacto na nossa
região. A consequência da pouca chuva e muito calor poderá evidenciar-
se através de uma vindima mais precoce que o habitual.

Ler notícia completa  

Tome nota

OPERAÇÃO 3.3.1. - Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos
Agrícolas 

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/investigacao-internacional-mostra-caminho-para-melhorar-eficiencia-da-agua-nas-plantas/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/estudo-formigas-podem-ser-melhores-que-pesticidas-para-colheitas-mais-saudaveis/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/bairrada-preve-manter-nivel-de-producao-na-vindima-em-2022/


Esta operação irá termina a 30 de setembro e tem como objetivo apoiar a realização de investimentos na
transformação e comercialização de produtos agrícolas destinados a: 
- Reforçar a viabilidade e a competitividade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a
capacitação organizacional e o redimensionamento das empresas; 
- Promover a expansão e a renovação da estrutura produtiva agroindustrial, potenciando a criação de valor, a
inovação, a qualidade e segurança alimentar, a produção de bens transacionáveis e a internacionalização do
sector;
- Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas ambientais e
de higiene e segurança no trabalho.

Caso deseje candidatar-se pode consultar mais informações aqui  

Exportações

“As exportações de Vinhos do Alentejo registaram uma subida de 12,4% em valor e de 9,7%, em volume no
primeiro semestre de 2022, o que corresponde a 37,1 milhões euros e 10,4 milhões de litros de vinho vendidos
para o estrangeiro, face a igual período de 2021. 
Segundo os dados divulgados pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), Brasil, EUA, Canadá,
Polónia e Suíça foram os destinos que mais contribuíram para os resultados positivos alcançados. 
Entre janeiro e junho, também o preço médio por litro de vinho subiu 2,5%, para os € 3,57, com o vinho de
Denominação de Origem Controlada (DOC) a registar um crescimento mais acentuado, de 6,1% – para os €5,35 –
e o Regional a crescer 4%, para os €3,05, um índice importante que “mostra, uma vez mais, que a qualidade dos
vinhos alentejanos está a ser valorizada lá fora, com os consumidores a estarem dispostos a pagar um valor mais
elevado pelos nossos vinhos”, explica Francisco Mateus, presidente da CVRA.”

Subsetor Cenoura 

Caracterização e Enquadramento do Subsetor  
A cenoura, cujo nome científico é Daucus carota ssp. sativus pertence à família botânica das
Apiáceas, à qual pertencem também outras culturas como a salsa e os coentros. Originária do
continente asiático, é um hortícola muito rico em fibra, vitaminas, antioxidantes, entre outros. Esta
cultura é considerada bienal, porém é cultivada como anual uma vez que é no primeiro ano que ocorre
a acumulação de reservas na raiz. 
A cenoura é uma das hortaliças mais populares do mundo. Em termos de clima, cresce melhor com
temperaturas entre 16ºC e 22ºC, embora existam cultivares adaptadas a temperaturas um pouco mais
altas. A temperatura mínima para o plantio deve ser de 7ºC, e temperaturas acima de 30ºC podem

prejudicar o crescimento das plantas e o sabor das raízes. Em termos de luminosidade, cresce melhor
em condições de alta luminosidade (com sol direto ou sombra parcial), e no que respeita ao solo
precisa de ser cultivada num solo sem pedras e outros detritos. Necessita de uma boa disponibilidade

http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas


de água, mas o solo não deve permanecer encharcado, sob pena do apodrecimento das raízes ou
surgimento de doenças.

Leia a notícia completa aqui   

Indicadores 

11.092
Empresas Apoiadas

1.948 Milhões de
euros

Garantias emitidas
3.617 Milhões de
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Investimento apoiado

110.005
Emprego Apoiado

777 Milhões de
Euros

Carteira Viva
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