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Votos de Bom Ano Novo
Com o início de uma nova década a caminho, é tempo de reflexão sobre o
que foi feito mas também tempo de perspetivar novos desafios e novas
oportunidades.
A Agrogarante tem vindo a crescer e de uma forma sustentada, pelo que o
seu papel junto daqueles que apoia é cada vez mais relevante. Prosseguindo
uma política de proximidade, em Setembro de 2019 foi inaugurada a Agência
de Beja, para se realizar um acompanhamento mais próximo dos nossos
clientes na região do Alentejo e do Algarve. O nosso apoio ao setor estendese agora de forma mais homogénea por todo o território nacional.
Mas não queremos ficar por aqui e na próxima década continuaremos a tudo
fazer para apoiar as micro, pequenas e médias empresas, e ainda os
Empresários em Nome Individual e os Jovens Agricultores.
É com sentimento de orgulho que constatámos o crescimento do setor ao longo da última década e observamos a
importância que o mesmo tem vindo a revelar, tendência que se manterá seguramente ao longo dos próximos
anos.
Não poderemos todavia descurar os desafios que enfrenta no que respeita a modernização e necessidade de
inovação constantes, tendo essas sido umas das muitas mensagens veiculadas no último ano nos nossos Fóruns
“Conversas de Agricultura” através dos quais levámos a debate o tema “Inovação e Competitividade”.
Face aos desafios que se aproximam, desejamos os maiores sucessos aos nossos clientes e parceiros e
reafirmamos a nossa missão de apoio ao setor, para junto crescermos e multiplicarmos valor! Bom ano de 2020!
Carlos Oliveira
Administrador Executivo da Agrogarante

Atualidade
Responsabilidade Social
Em 2019 a Agrogarante cumpriu, uma vez mais, com a sua
Responsabilidade Social, entregando donativos a Instituições de
Solidariedade Social que apoiam os mais carenciados.
Ler notícia completa

Exportações dos vinhos portugueses já contabilizam
os 580 milhões de euros
Os dados foram apresentados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) no
Fórum Anual dos Vinhos Portugueses, uma iniciativa da ViniPortugal
realizada no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha. As
exportações dos vinhos portugueses cresceram 3,6% em valor e tiveram
um aumento de 3,9% no preço médio em 2019 face ao ano passado,
atingindo um montante superior a 580 milhões de euros.
Ler notícia completa

Agrária de Coimbra integrou projeto galardoado em
França
A Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC) foi uma
das entidades parceiras do projeto europeu DIVERSIFOOD, que foi
distinguido pelo ministro francês do Ensino Superior, da Investigação e da
Inovação, Frédérique Vidal, através da entrega do prémio “Etoiles de
l’Europe” à coordenadora do projecto, Véronique Chable, investigadora
do INRA (Instituto Francês de Investigação Agrícola). O prémio, que
distingue os melhores projectos europeus coordenados por
investigadores franceses, foi entregue numa cerimónia que teve lugar no
Museu Quai Branly Jacques Chirac, em Paris.
Ler notícia completa

Rendimento da agricultura deverá aumentar 5,8%
A informação surge no âmbito da primeira estimativa das contas
económicas da agricultura do Instituto Nacional de Estatística (INE).
O crescimento acontece face a 2018.
Ler notícia completa

Divulgação Setorial - Subsetor do Diospiro
O diospireiro produzido em Portugal pertence à família das Ebenaceae, originário da China há séculos
atrás. Existem dois tipos: uma mole (a mais comum), cuja casca é um laranja avermelhado e, uma
outra forma, de casca mais clara e que pode ser consumido sob a forma de maçã (dióspiro de roer).
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