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Atualidade
Setor vitivinícola nacional afirma-se no mundo
O ano de 2019 foi positivo para as exportações de vinho português.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e divulgados
em nota de imprensa pelo Ministério da Agricultura, foram exportados
cerca de 296 milhões de litros de vinho.
Ler notícia completa

Produção de azeitona para azeite bate recordes
Segundo o Boletim Mensal da Agricultura e Pescas do Instituto Nacional
de Estatística (INE) relativo ao mês de fevereiro, a colheita da azeitona
para azeite está praticamente concluída, tendo decorrido de forma
distinta nas duas principais regiões produtoras.
Ler notícia completa

Exportações portuguesas de hortofrutícolas e flores
duplicam numa década
As exportações portuguesas de frutas, legumes e flores cresceram 105%
desde 2010, passando de 780 milhões de euros (M€) no início da década
para 1.600 M€ em 2019. Esta estimativa da Portugal Fresh – Associação
para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal foi divulgada
durante o primeiro dia da Fruit Logistica, feira internacional anual do
sector hortofrutícola que decorreu em Berlim, na Alemanha, de 5 a 7 de
Fevereiro.
Ler notícia completa

Disponível Anuário Agrícola de Alqueva de 2019

O Anuário Agrícola de Alqueva, produzido pela EDIA, assume-se cada
vez mais como uma forma de auxiliar agricultores e investidores a
desenvolverem atividades agrícolas sustentáveis. O documento
sistematiza informação das várias culturas e variedades com potencial
agrícola em Alqueva, a sua rentabilidade económica, bem como, análises
às tendências variáveis de mercados nacionais e internacionais.
Ler notícia completa

Tome nota
PDR 2020 divulga Plano de Candidaturas para este ano
O Programa de Desenvolvimento Rural PDR 2020 publicou, recentemente, o seu Plano Abertura de Candidaturas
para 2020 com AVISOS de cerca de 178M€, em medidas que vão contribuir para a continuidade do
desenvolvimento sustentável do sector agrícola e para a resiliência dos territórios rurais.
Estes AVISOS de concurso destinam-se, essencialmente a apoiar a instalação de jovens agricultores, o
investimento em Agricultura Biológica, a reabilitação e modernização de regadios, a silvicultura sustentável, o
restabelecimento do potencial produtivo (na sequência das calamidades ocorridas em 2019) e desenvolvimento
local (Leader), assim como a operacionalização do instrumento financeiro no âmbito do investimento, entre outros.

Saiba mais

Mar 2020 apoia investimentos em todas as regiões do país
Os investimentos que estão a ser executados com o apoio do Programa Operacional Mar 2020 cobrem todas as
regiões do país.
São mais de 560 milhões de euros de investimento, dos quais cerca de 30% localiza-se na região Centro (163M
€), 22% na região de Lisboa (125.9 M €), 18% na região Norte (99 M €), 13% na região do Algarve (71,6 M €),
10% na RA Açores (57,4 M €), 6% na RA Madeira (35,8 M €), e por fim na região do Alentejo localiza-se 1,6% do
investimento aprovado (8,8 M €).

Saiba mais

Dia Mundial da Árvore
A 21 de Março celebra-se o dia mundial da árvore, cujo objetivo da comemoração é sensibilizar a população para
a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria
qualidade de vida dos cidadãos. A celebração do Dia Mundial da Árvore ou da Floresta começou a 10 de abril de
1872, no estado norte-americano do Nebraska (EUA). O seu mentor foi o jornalista e político Julius Sterling

Morton, que incentivou a plantação ordenada de árvores no Nebraska, promovendo o "Arbor Day".
Em Portugal, a 1.ª Festa da Árvore comemorou-se a 9 de março de 1913 e o 1.º Dia Mundial da Floresta a 21 de
março de 1972.

Divulgação Setorial - Subsetor Cenoura
Portugal possui uma grande variedade de produtos hortícolas, que podem ir desde os legumes mais comuns a
qualidades de vegetais que só podem ser encontradas no nosso país, sendo os produtos hortícolas já exportados
em grande escala. A cenoura, a batata e as couves são alguns dos produtos hortícolas mais exportados por
Portugal, e países como o Reino Unido, Alemanha, França e Espanha os que mais compram vegetais
portugueses.
Dentro do setor dos Produtos Hortícolas, o subsetor da Cenoura possui alguma relevância.

Saiba mais
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