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EDITORIAL
O relançamento da economia nacional no ano de 2018 levou a que o papel
das sociedades de garantia mútua ganhasse um importante destaque.
Após um período em que a economia se retrai, a confiança dos vários
players do mercado está naturalmente desgastada, daí a importância das
sociedades de garantia mútua na reabilitação desta confiança e no
acompanhamento, aconselhamento e apoio do setor empresarial a nível
nacional. A Agrogarante tem um papel de particular responsabilidade no que concerne o setor primário.
Ciente das suas responsabilidades, a Agrogarante intensificou, durante o ano de 2018, a divulgação dos seus
produtos no território nacional, por forma a melhor dar a conhecer os meios que tem ao dispor para apoiar o tecido
empresarial do setor primário em Portugal.
O ciclo de Fóruns promovido pela Agrogarante, com grande adesão, cumpriu o seu principal objetivo, fazendo
chegar informação primordial a um grande número de empresas e empresários do setor primário, num tempo em
que a informação é determinante para a tomada de decisões acertadas sobre investimento.
Para o ano de 2019, pretende-se consolidar e ampliar os fóruns para que a informação chegue mais rápido e a
mais destinatários. Prevêem-se abordagens a novos temas de interesse para as empresas, podendo desde já
destacar a inovação e a competitividade, pois são fatores essenciais ao desenvolvimento e crescimento de
qualquer empresa ou empresário.
No âmbito da sua política de expansão e de proximidade com os seus mutualistas, no primeiro semestre de 2019,
a Sociedade irá inaugurar uma nova agência em Beja, território em franca expansão do setor primário,
impulsionada pelo sucesso do Alqueva.
Terminamos a nossa Newsletter com a apresentação de alguns números que comprovam que os objetivos a que a
Agrogarante se propôs para 2018 foram alcançados, significando que a política de proximidade e apoio aos
empresários do setor primário foi reforçada, sendo este o nosso maior desiderato!
Carlos Oliveira
Administrador da Agrogarante

LINHAS DE CRÉDITO

A agricultura, a pecuária, a agroindústria, as florestas e o comércio por grosso de produtos agrícolas
fazem parte de um setor em que a obtenção de crédito de forma ágil e em condições favoráveis se
tornou num dos principais fatores de sustentabilidade das empresas.
A Agrogarante tem como missão dar apoio às empresas e empresários facilitando as mesmas na
obtenção de financiamento.
Saiba mais

Atualidade
PORTUGAL EM EXPANSÃO NO SETOR
AGROALIMENTAR
O setor Agroalimentar vive momentos importantes na consolidação do
seu pendor exportador, tendência que se tem vindo a manifestar de forma
vincada nos últimos anos. O INE divulgou os dados do volume de
exportações do terceiro trimestre do ano de 2018. As exportações neste
setor atingiram os € 1 497 milhões de euros constituindo um importante
fator de encorajamento para novos investimentos.
Ler notícia completa

CONVERSAS DE AGRICULTURA EM FARO
A Agrogarante terminou o ano de 2018 com mais um Fórum "Conversas
de Agricultura”, sob o tema "Sustentabilidade e Valor Acrescentado”,
realizado no dia 13 de Dezembro na cidade de Faro, no Hotel Faro &
Beach Club.
Ler notícia completa

€50 Milhões com Garantia Mútua para Empresários
Regressados da Venezuela
Foi assinado no dia 14 de dezembro de 2018, o protocolo da Linha
Regressar Venezuela, uma nova linha de crédito que visa reforçar a
importância de apoiar os empresários portugueses e luso-descendentes
que passam por dificuldades na Venezuela e que regressam a Portugal
em circunstâncias difíceis, permitindo assim criar condições para
recomeçarem projetos empresariais.
Ler notícia completa

CONVERSAS DE AGRICULTURA EM PONTA
DELGADA
O Hotel Marina Atlântico em Ponta Delgada recebeu, no dia 13 de
novembro, cerca de 120 convidados para assistirem ao Fórum da
Agrogarante “Conversas de Agricultura”, sobre “Sustentabilidade e Valor
Acrescentado”.
Ler notícia completa

Tome nota
AGRICULTURA DE PRECISÃO E OS DESAFIOS DA AGRICULTURA EUROPEIA
As novas obrigações sobre segurança alimentar e as crescentes restrições ambientais à utilização de químicos na
agricultura levaram a UE a tomar medidas de forma a impulsionar o desenvolvimento da agricultura de precisão.
Fazendo uma analogia com a medicina, uma pessoa apenas é medicada quando de facto lhe é diagnosticada
uma doença e não quando “imagina” que virá a ter uma doença. O panorama atual na agricultura é análogo. Há
uma utilização excessiva de químicos na agricultura para prevenir pragas e doenças mesmo quando as mesmas
não existem nem se antevê que possam vir a existir, o que leva à ingestão destes produtos químicos nos
alimentos que consumimos com efeitos altamente nocivos para a saúde. Com a agricultura de precisão apenas se
tratam as pragas e doenças que existem de facto! É possível detetar as necessidades através de tecnologias
inovadoras. Estas novas técnicas constituem já hoje, uma revolução anunciada na agricultura!

O BRASIL COMO UM DOS PRINCIPAIS ALVOS NA
INTERNACIONALIZAÇÃO DA HORTICULTURA NACIONAL
“Pesquisa e Inovação em Diálogo com as Empresas” será o tema principal
do II Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura (CLBHort2019) que irá ter
lugar no Brasil, de 22 a 25 de maio. Este acontecimento é realizado a cada
dois anos, alternativamente no Brasil e em Portugal. O seu intuito é criar um
espaço de conhecimento, troca de experiências, pesquisas e inovações, e
articular todas as partes interessadas na discussão e no desenvolvimento
dos diferentes ramos da horticultura do Brasil e de Portugal. Este evento é
visto com bastante expetativa como uma das portas para a internacionalização da horticultura nacional no Brasil.

ALQUEVA: SUSTENTABILIDADE NA DIVERSIDADE
O Alqueva, através do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva
(EFMA), tem vindo a afirmar-se, ao longo dos anos, como um dos maiores e
melhores polos agrícolas nacionais, cumprindo assim um dos propósitos da
sua criação.
Um dos objetivos principais do governo para esta zona, consubstanciado na
Estratégia Nacional para a Produção de Cereais, a alcançar nos próximos 5
anos, é o aumento da produção de cereais, visando atingir a cota de 38% das necessidades nacionais,
destacando-se a produção de milho - tanto para rações como milho pipoca.
As grandes surpresas da produção no Alqueva foram o olival e a vinha, tanto para vinho como para uva de mesa
que tiveram um aumento exponencial, surpreendendo até os mais otimistas. A vinha é um dos exemplos mais

paradigmáticos pois em 5 anos triplicou a área produzida com uma adaptação ao terroir muito significativa dando
lugar a uma produção de excelência.
Novas culturas têm vindo a surgir criando um panorama muito saudável na diversidade. Destaca-se a cultura da
amêndoa que tem beneficiado de períodos prolongados de seca na Califórnia, e, pretende afirmar-se como uma
alternativa credível à produção de frutos secos, bem como o aparecimento de pomares de pera-rocha, macieira,
entre outras frutícolas, que confirmam que o regadio do Alqueva reúne as condições ideais para este tipo de
produção.
De destacar, por último, as culturas hortícolas cuja área de cultivo se expandiu ao longo de seis anos,
despoletando interesse na indústria agroalimentar devido à dimensão das áreas, relevo, tipo de solo, radiação e,
fundamentalmente, às condições climáticas, que levam a um esperado e contínuo aumento deste grupo de
culturas.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Agrogarante assumiu de uma forma determinada, a sua responsabilidade social no decorrer do ano
de 2018. Foram apoiadas várias IPSS tanto em Coimbra como em todas as zonas geográficas onde
se encontram as suas agências: Açores, Beja, Santarém e Vila Real. A Sociedade pretende no
decorrer de 2019, continuar a apoiar instituições, adotando uma postura de conciliação entre o
desenvolvimento económico e a responsabilidade social, suportada por uma forte cultura de valores e
pelos princípios de ética, isenção e respeito por todos aqueles com quem interage.
Saiba mais
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