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Inovação e Competitividade no Fórum "Conversas de
Agricultura" em Castelo Branco 

A Agrogarante iniciou o ano de 2019 com o seu ciclo de Fóruns "Conversas de Agricultura”, com um
novo tema: "Inovação e Competitividade”. O primeiro deste ciclo de Fóruns realizou-se no passado dia

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/inovacao-e-competitividade-no-forum-conversas-de-agricultura-em-castelo-branco/


26 de fevereiro, na cidade de Castelo Branco, no Centro de Empresas Inovadoras, CEI.
A Agrogarante teve o privilégio de contar com a presença da Administração do CEI, empresários do
setor, representantes de Instituições de Crédito, Associações Empresariais, Organismos Públicos e
parceiros institucionais que esgotaram a plateia!

Ver mais  

Linha de Crédito para Eficiência Energética 

Com a cooperação do Fundo de Inovação, Tecnologia e Economia Circular (FITEC) e do Turismo de
Portugal, IP (TP), a Linha de Crédito para Eficiência Energética, protocolada com a SPGM, as
Sociedades de Garantia Mútua, Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante, e as principais
instituições de crédito nacionais, disponibiliza 100 milhões de euros para tornar as empresas
industriais e do sector do turismo mais modernas e competitivas, por via da implementação de
medidas que permitam a redução do consumo energético e medidas que permitam a mudança da
fonte energética fóssil para renovável, contribuindo para as metas nacionais definidas no Plano
Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e no Plano Nacional de Ação para as
Energias Renováveis (PNAER). 

Saiba mais  

Linha de Crédito para apoio às Empresas Afetadas pelo
Furacão Leslie 

Esta linha, com um montante de 10 milhões de euros tem como objetivo garantir o apoio à
recuperação das infraestruturas, equipamentos e bens de empresas localizadas nas áreas afetadas
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pelo Furacão Leslie e pelo Incêndio que deflagrou na região de Monchique em agosto de 2018, bem
como, as necessidades de fundo de maneio associadas ao relançamento da sua atividade. 

Saiba mais  

Atualidade
Especialistas procuram solução para as alterações
climáticas na Cimeira do Clima no Porto 

As alterações climáticas são uma realidade com graves repercussões a
vários níveis, entre eles na produção agrícola. O setor vinícola não é
exceção e em 2018, foi criado o “Porto Protocolo”, são uma constante
preocupação para o setor vinícola, no âmbito dessa preocupação, foi
lançado o Porto protocolo em 2018, que consiste num acordo
internacional de compromisso entre empresas que têm como objetivo
combater os problemas climatéricos na indústria do vinho e dessa forma
evitar todos os constrangimentos associados aos mesmos.

Ler notícia completa  

Agricultores e suinicultores nacionais em alerta por
causa do aumento descontrolado das populações de
javalis 

O aumento descontrolado das populações de javalis e o consequente
aumento dos prejuízos na agricultura e na suinicultura, um pouco por
todo o país, têm motivado vários encontros nos quais se onde se
tentamprocuram encontrar soluções práticas para o problema.
O número exagerado destes animais nas zonas agrícolas e florestais,
deverá levar à implementação de medidas, como se de uma praga se
tratasse. Este descontrole, em algumas zonas, está a colocar as
autoridades em alerta máximo, pois o risco do reaparecimento da peste
Suína Africana é real. 

Ler notícia completa  

Tome nota

15 de março 2019 – Data limite das Candidaturas ao Sistema de Incentivos –
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Inovação Produtiva do PT 2020

Aproxima-se a data limite para as candidaturas, de acordo com a o aviso n.º 31/SI/2018 do Compete 2020, ao
Sistema de Incentivos – Inovação Produtiva, que reflete uma das recentes alterações que resultou da
reprogramação do PT 2020. 
Foi criada, na reprogramação, uma nova forma de financiamento no SI de Inovação, passando este a incluir um
sistema híbrido de apoio que consiste na combinação de duas operações, uma com incentivo não reembolsável e
outra com um instrumento financeiro de garantia.
O objetivo específico deste concurso consiste em dar continuidadeação à atração de novos investimentos
empresariais através do apoio financeiro a projetos que contribuam para com oo aumento do investimento das
grandes empresas em atividades inovadoras (produto ou processo) e o reforço da capacitaçãodade empresarial
das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, através de investimentos em atividades inovadoras e
qualificadas que contribuam para a sua progressão na cadeia de valor. 

Ver mais  

Em Breve - Linhas de crédito garantidas para apoio às Cooperativas e Organizações
de Produtores dos setores vitícola e frutícola ou das regiões afetadas pela
tempestade Leslie

Os setores vitícola e frutícola foram afetados, no verão de 2018, por condições climatéricas adversas, ligadas a
fenómenos de ondas de calor súbitas, ocorridas durante a primeira semana do mês de agosto e no mês de
setembro.
A região centro do país foi atingida pela tempestade Leslie entre 13 e 14 de outubro desse ano, designadamente
nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu.
Ora, estes fenómenos climatéricos, tiveram um impacto negativo no volume de produção dos setores frutícola e
vitícola, a nível nacional, e das explorações agrícolas situadas nas zonas afetadas pela tempestade Leslie. Os
danos causados nas culturas traduzem-se numa redução do volume da produção comercializada pelas
Cooperativas Agrícolas e Organizações de Produtores, daí resultando escassez de liquidez e aumento das
necessidades de tesouraria.
Para que as dificuldades acrescidas no acesso ao crédito por parte destas entidades do setor agrícola possam ser
ultrapassadas,o Estado, através do IFAP, com a cooperação das instituições de crédito e do sistema nacional de
garantia mútua, através da Agrogarante, estão prestes a lançar no mercado estas duas linhas de crédito
garantidas, segundo as quais as instituições de crédito aderentes, disponibilizam financiamento às Cooperativas
Agrícolas e Organizações de Produtores até ao montante global de 5 milhões de euros.

EVENTOS AGROGARANTE

A Agrogarante vai estar presente na Frutitec, que terá lugar na FIL, no Parque das Nações em Lisboa – Lisboa, e
decorrerá de 22 a 24 de março de 2019.

http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC-31-SI-2018


A FRUTITEC - Mostra Profissional de Máquinas, Equipamentos, Produtos e
Tecnologia para Fruticultura e Horticultura irá decorrer em paralelo com a
EXPOJARDIM - 20ª Feira de Plantas, Flores, Mobiliário Urbano e de Jardim,
Piscinas e acessórios, Equipamentos, Máquinas e acessórios para
Jardinagem, com a Iberopragas e ainda com a URBAN GARDEN - Feira
Nacional de Ambiente Urbano, sendo este evento também uma novidade
apresentada pela organização. 
Este certame divulga e mostra as evoluções tecnológicas que acontecem no
setor agrícola, promove o encontro de profissionais no setor e é uma ponte

para estabelecer relações comerciais entre empresas, discutir negócios e apresentar as novidades. 

A InvestBraga - Agência para a Dinamização Económica de Braga, vai
organizar no Altice Fórum Braga, a 52.ª edição da AGRO - Feira
Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação que decorrerá entre 28
e 31 de Março de 2019, na qual a Agrogarante marcará presença com um
stand.

A Agrogarante irá ainda promover o Fórum "Conversas de Agricultura” no dia 28 de março, no decorrer do
certame, no Altice Fórum Braga. O Fórum, com início previsto para as 14h.45m, terá como tema central a
"Inovação e Competitividade”. As inscrições são gratuitas mas limitadas, sendo que todos os participantes no
Fórum receberão um convite para visitar a Agro 2019!

Convidamo-lo a participar neste fórum formalizando a sua inscrição através do email mkt@agrogarante.pt,
indicando:

Nome| Empresa| Cargo| Email| Contacto Telefónico

Resumo de Atividade



Em 31 de dezembro de 2018 a carteira viva da Agrogarante ascendia  € 389 044 543.
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