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CAP apresenta Propostas para medidas de mitigação
dos impactos da Seca 

O território nacional está a atravessar mais um período de seca, que se está a tornar num fenómeno
recorrente em Portugal, afetando de forma muito séria toda a atividade agrícola e pecuária. 
A CAP apresentou medidas que podem e devem ser implementadas para ajudar o sector agrícola,
destacando-se entre outras a medida para apoio ao Crédito: 

Bonificação, ou mesmo o pagamento integral de juros por parte do Estado, numa linha de crédito que
permita aos agricultores junto das diversas entidades bancárias, reestruturar o seu crédito de curto
prazo (ex. campanha, caucionada, …) em longo prazo. Esta reestruturação pode ser, por exemplo,

uma linha de 8 anos de prazo, com 2 anos de carência, com garantia dos apoios comunitários ou
outros que as entidades bancárias venham a exigir.  
Outros instrumentos financeiros de gestão de risco para o caso da seca como, por exemplo, uma linha
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de crédito para não pagamento do investimento nesse ano – semelhante àquela que já foi aplicada no
sector do leite.

Saiba mais  

Atualidade
Agricultores falam em “impacto brutal” e pedem mais
apoio no gasóleo agrícola 

A Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (Adaco) alertou para o
«impacto brutal» que a subida dos preços dos combustíveis terá na
atividade, sobretudo na pecuária, e pediu ao Governo que aumente os
descontos no gasóleo agrícola. 
Numa exposição escrita enviada à ministra da Agricultura, Maria do Céu
Antunes, endereçada também aos órgãos de comunicação social, a
Adaco alertou que o aumento previsto do preço do gasóleo «terá um
impacto brutal em todos os setores da nossa agricultura, mas
principalmente em todo o setor pecuário que já está a braços com os

preços absurdos das rações e da palha para os animais».

Ler notícia completa  

Politécnico de Coimbra integra aliança de
competências para o ecossistema agroalimentar 

Através da sua Escola Superior Agrária (ESAC), o Politécnico de
Coimbra integra a parceria inicial do “Pact for Skills – A Skills Partnership
for the Agri-Food Ecosystem”, que é lançado esta sexta-feira, dia 18 de
fevereiro. 
O objetivo do evento é lançar esta aliança de competências para o
ecossistema agroalimentar, que foi criada no contexto do Pacto de
Competências da União Europeia (UE), em larga escala.

Ler notícia completa  

Comissão Europeia planeia propor redução de 50%
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nos pesticidas a nível europeu 

A Comissão Europeia está a planear estabelecer uma meta de redução
em 50% nos pesticidas, vinculativa ao nível europeu, até 2030. No
entanto, os estados-membros deverão ficar livres de fixar os seus
próprios objetivos nacionais, avança o portal Euractiv, que teve acesso à
proposta de revisão dos pesticidas na UE.

Ler notícia completa  

Tome nota

Abertas as candidaturas a apoio para instalação de painéis fotovoltaicos 

No âmbito da medida 3.2.2 (“Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola”), o Programa de Desenvolvimento
Rural 2014-2020 (PDR 2020) tem disponíveis 10 milhões de euros para apoio à instalação de painéis
fotovoltaicos, em todo o território do continente. As candidaturas estão abertas até às 17 horas de 6 de maio de
2022. 
O apoio é relativo a aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos e estruturas associadas e o investimento total
elegível é de entre 1.000 e 50.000 euros.

Para mais informações consulte aqui  

EXPORTAÇÃO
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Exportações agroalimentares atingiram 7.709 M€ e
cresceram 11,4% a dezembro de 2021

Durante o mês de dezembro de 2021, as exportações do sector agroalimentar atingiram um valor de
7.709 milhões de euros (M€), o que representa um aumento de 11,4% face ao mesmo período de
2020, em que tinha sido registado um montante de 6.920 M€.

Ler mais  

Análise Setorial

Subsetor da Framboesa 

Caracterização e Enquadramento do Subsetor  

A Framboesa é um fruto da framboeseira (Cucurbita spp), uma espécie de planta à família das
Rosáceas e ao género Rubus L., o qual se encontra subdividido em 12 subgéneros, tendo o
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subgénero Idaeobatus, a que pertencem as framboesas, cerca de 200 espécies. 
As framboesas podem ser cultivadas ao ar livre ou em túnel. Portugal não apresenta, na maioria das
regiões, condições favoráveis à cultura da framboesa ao ar livre, por ter um verão caracterizado por
altas temperaturas e baixa humidade relativa. Outro fator limitante é o insuficiente número de horas de
frio durante o inverno, necessário para a quebra de dormência das plantas de framboesa.  
Em Portugal existem 5 variedades que apresentam não só interesse a nível comercial, como também
para as condições climáticas.

Saiba mais  
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