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Quer criar um negócio? Potenciar o que já tem? Venha connosco!
A Agrogarante tem como objetivo primordial facilitar o acesso ao crédito às empresas do setor primário. O nosso
sistema é sólido e eficaz e apoia as PME impulsionando o seu crescimento, prestando todo o tipo de garantias
necessárias para a concretização e desenvolvimento dos seus projetos, agilizando e auxiliando no acesso ao
crédito. A Agrogarante apoia a inovação e o empreendedorismo no setor primário!
Venha conhecer os nossos produtos no nosso site, mas se pretender um atendimento personalizado basta
contactar uma das nossas agências!
Procure na secção de contactos do nosso site a funcionalidade "Encontre uma agência perto de si!”, preencha os
campos e receberá os contactos da agência que de facto está mais perto de si! A Agrogarante está perto de todos
os seus clientes!
Estamos aqui para arranjar soluções e apoiar o setor nesta caminhada.
#multiplicamossoluções
#multiplicamos valor

Atualidade
Candidaturas PDR 2020 “Jovens Agricultores” em
territórios de baixa densidade superam expetativas
Até dia 5 de fevereiro, foram submetidas 727 candidaturas “Jovens
Agricultores”. Esta operação do PDR 2020 tem como objetivo aumentar a
atratividade do setor agrícola a jovens investidores, através do apoio à
primeira

instalação

na

sua

atividade

agrícola,

promovendo

o

investimento, a organização da produção e a transferência de
conhecimento. Estas candidaturas tiveram um investimento por volta de
140 milhões de euros no total.

Ler notícia completa

Projeto europeu visa reduzir o uso de cobre na vinha
“COPPEREPLACE – Desenvolvimento e implementação de novas
tecnologias, produtos e estratégias para reduzir a aplicação de cobre em
vinhas e remediar solos contaminados na região SUDOE” é um projeto
internacional de investigação e desenvolvimento. A iniciativa visa
“oferecer soluções integradas, inovadoras e viáveis para reduzir o uso de
cobre na vinha, promovendo uma produção ambientalmente sustentável”,
e o projeto decorrerá entre novembro de 2020 e fevereiro de 2023.
Ler notícia completa

UÉ desenvolve dispositivos para combater praga de
insetos voadores
A Universidade de Évora (UÉ) desenvolveu três dispositivos para captura
em massa de insetos voadores, em particular a mosca-da-azeitona
(Bactrocera oleae). Estes dispositivos funcionam em todos os regimes de
plantação de olival (tradicional, intensivo e superintensivo). Em
comunicado, a UÉ refere que os sistemas aguardam atribuição de
patente europeia.
Ler notícia completa

Subprodutos do brócolo têm aplicação na saúde e em
biomateriais
“Na senda das tão elogiadas vantagens nutricionais do brócolo, a
Universidade de Aveiro (UA) identificou, recentemente, ainda outros
benefícios, com enfoque nos subprodutos desta fileira agroindustrial:
foram identificados compostos com efeito positivo no sistema imunitário e
outros que podem ser adicionados, com vantagem, na produção de
bioplásticos.
Já lhe chamaram “superalimento”!
Ler notícia completa

Tome nota
Prazo das ações de formação para condução de tratores foi prolongado
A realização de ações de formação para a condução de veículos teve o prazo prorrogado até 1 de agosto de
2022. Em comunicado, o Ministério da Agricultura afirma que a decisão tem como base “o contexto pandémico
atual.
A ações de formação habilitam os titulares das cartas de condução B, C e D a conduzir veículos agrícolas.
Recorde-se que uma das alterações mais recentes ao Código da Estrada, integrou os veículos agrícolas ou
florestais na carta de condução. De ressalvar ainda que as licenças já emitidas, mantêm-se em vigor. Só devem
ser substituídas pelas novas quando se aproximar o fim da validade, por vontade própria, em caso de perda ou
deterioração e no caso de revalidar ou substituir a carta de condução.

Exportação
Exportações de pequenos frutos batem recorde em 2020 atingindo os 247 milhões de euros
Entre janeiro e dezembro de 2020, as exportações de pequenos frutos nacionais – framboesas, amoras, mirtilos e
morangos – cresceram 5,5% em valor face ao ano anterior, de acordo com os mais recentes números publicados
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o comércio internacional. As vendas ao exterior desta fileira
atingiram 247 milhões de euros no ano passado (face a 234 milhões, em 2019), o que denota a resiliência do setor
num período económico muito conturbado e marcado pelas consequências do combate à pandemia Covid-19.
Num ano em que as exportações nacionais caíram acima de 10%, a fileira agroalimentar, no geral, e o setor dos
pequenos frutos, em particular, assumem-se como a exceção neste panorama de profunda retração.
Os pequenos frutos mantêm-se, assim, como os "vencedores” das exportações agrícolas nacionais, sendo os
produtos da fileira das frutas e legumes mais vendidos ao exterior. Desde 2015, as vendas ao exterior
praticamente triplicaram.

Exportações agroalimentares crescem em 2020
Também as exportações do setor agroalimentar cresceram 2,5% no ano passado, em relação a 2019, revelam os
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em comunicado, o Ministério da Agricultura refere ainda que "se
analisarmos apenas a agricultura, o crescimento é ainda maior”. Esse crescimento foi de 5,5%.

Já as exportações de frutas, legumes, plantas ornamentais e flores aumentaram 4,4%, informa a associação
Portugal Fresh, com base nos dados do INE.
Quando analisados os dados, no geral, por tipo de produto, são os "Animais Vivos” que mais cresceram, com
20,9%. As "carnes, miudezas, comestíveis” são os seguintes com 15,7%. Por sua vez, as "plantas vivas e
produtos de floricultura” cresceram 8,8%. Já as "frutas: citrinos e melões” tiveram um crescimento de 6,3% e,
ainda, os "vinhos e mostos” aumentaram 3,2%.

Divulgação Setorial - Subsetor do Morango
O morango é um fruto de cor vermelha com origem na Europa. É um fruto rasteiro produzido pelo
morangueiro.
Apesar de haver uma grande concorrência em relação a Espanha, Portugal tem boas hipóteses pois
possui boas condições para a valorização do morango através da sua produção fora de época. Nos
últimos anos, surgiram também novas tecnologias e sistemas de produção, como é o caso das
culturas em túneis e hidropónicas, que permitem obter produções fora do período de maior oferta, a
nível internacional.
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Contactos Agrogarante:

+ 351 239 854 310

www.agrogarante.pt

agrogarante@agrogarante.pt

Agrogarante - Todos os direitos reservados
A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Agrogarante, não podendo por isso, em caso algum, ser
considerado como SPAM. Neste sentido, e de acordo com o Artº.22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi
incluído na nossa lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma clique aqui

