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O que esperar de 2021 para o setor primário?
A pandemia está para ficar? O que resta depois do Covid?
Estas e muitas outras perguntas têm ecoado nas nossas cabeças nos
últimos tempos. Apesar de decorrido quase um ano desde o “início” desta
terrível pandemia, este é um mundo novo para todos nós. São muitas as
perguntas e quase nenhumas as respostas e não nos sendo possível definir
um horizonte temporal para o seu fim temos, todavia, que trabalhar cada vez
mais e tudo fazer para ultrapassar os “obstáculos” e manter os nossos
projetos e objetivos.
O mundo de hoje não é o mundo de há um ano, mas uma coisa é certa, o
setor primário foi dos mais resilientes no ano de 2020 e certamente
continuará a sê-lo no presente, continuando a inovar e a reinventar-se.
Por sua vez a Agrogarante tudo tem feito para que esta realidade se mantenha e que o setor, mesmo no meio de
tantas dificuldades, possa evoluir e continuar a desenvolver-se de forma sustentável. Em 2020 a Agrogarante
apoiou várias empresas, tendo prestado 5 198 garantias, num valor de cerca de 679 milhões de euros e
continuará a sua missão em 2021 com muitos projetos e muita resiliência!
Mantendo atualmente uma carteira viva de 972milhões de euros, a Agrogarante, até à data, prestou um total de 22
423 garantias num valor de 1 875 milhões de euros. A Agrogarante quer continuar a ajudá-lo a si e à sua empresa.
Entre em contacto connosco ou consulte o nosso site em www.agrogarante.pt. e saiba mais sobre nós e sobre os
nossos produtos.
Conte sempre connosco!
MULTIPLICAMOS SOLUÇÕES
MULTIPLICAMOS VALOR
Carlos Oliveira, Administrador Executivo da Agrogarante

Atualidade

Vinhos do Tejo cresceram 28% em 2020
Os Vinhos do Tejo “ultrapassaram todas as expetativas de crescimento
em 2020”, com um aumento de 27,72% na certificação de vinhos,
contrariamente à maioria do setor.
O crescimento permitiu alcançar o marco de quase 30 milhões de litros
certificados, objetivo este só esperado para 2023!
Ler notícia completa

Florestas.pt lança academia de formação
Florestas.pt é uma plataforma digital que partilha conhecimentos técnicocientíficos sobre a floresta e o setor com dados nacionais e vai lançar
uma nova área dedicada à formação denominada de “Academia
florestas.pt.”!
As primeiras sessões contam com especialistas portugueses em várias
áreas-chave do conhecimento florestal e serão disponibilizadas em
formato vídeo, com a duração aproximada de 20 minutos.

Ler notícia completa

Novo Código da Estrada com impacto para os
agricultores
As alterações ao código de estrada, que entraram em vigor no dia 8 de
janeiro, têm consequências na atividade agrícola. Uma das medidas
incide sobre os tratores, máquinas agrícolas e florestais que não usem o
arco de proteção contra o capotamento, sendo que a infração poderá dar
lugar a coima que varia entre os 120 e os 600 euros.
Ler notícia completa

A Dieta Mediterrânea lidera o ranking das melhores
dietas para 2021

Por mais um ano, a dieta Mediterrânea lidera a lista das melhores dietas
para 2021, produzida pela revista US News & World Report que
classificou 39 padrões alimentares em vários níveis, desde a saúde do
coração até a probabilidade de ajudar a perder peso, por meio das
contribuições de um painel de especialistas em questões de saúde.
Ler notícia completa

Tome nota
Prazo VITIS prorrogado para dia 1 de fevereiro
Face ao previsível condicionamento de mobilidade, por força da evolução da pandemia Covid-19, o Instituto da
Vinha e do Vinho (IVV) prorrogou o prazo de apresentação das candidaturas ao Regime de Apoio à
Reestruturação e Reconversão da Vinha (VITIS).
Assim, as candidaturas para a campanha 2021-2022 podem ser submetidas até ao próximo dia 1 de fevereiro (até
às 17 horas), na página eletrónica do IFAP.
Com uma dotação de 50 milhões de euros, o VITIS para a campanha 2021-2022 continua a reforçar a forte
dinâmica de investimento no setor, adotando regras e critérios de prioridade e indo ao encontro das necessidades
dos viticultores, das quais se destacam, nesta campanha, a ponderação de vinhas destinadas a modo de
produção biológico e de viticultores detentores do estatuto da agricultura familiar.
Suportada pelo orçamento do Plano Nacional de Apoio (FEAGA) do IVV, a medida VITIS é um dos instrumentos
privilegiados de melhoria da competitividade do sector vitivinícola e da qualidade dos seus produtos.

Saiba mais

PDR2020: Prorrogação do prazo de candidaturas às operações de apoio a jovens
agricultores
Foi prorrogado o prazo para submissão de candidaturas às operações de apoio para instalação de Jovens
Agricultores em territórios de Baixa Densidade. O período de apresentação de candidaturas termina no dia 5 de
fevereiro de 2021, às 17h00.
A Operação 3.1.1 – Jovens agricultores visa aumentar a atratividade do sector a jovens investidores, através do
apoio à primeira instalação na atividade agrícola, promovendo o investimento, a organização da produção e a
transferência de conhecimento. A necessidade de ter uma resposta consistente para a sustentabilidade

económica de primeiras instalações traduz-se numa corresponsabilização do jovem agricultor, quer ao nível da
sua formação, quer ao nível financeiro, quer ainda ao nível da participação no mercado através de Organizações
de Produtores.
Estes apoios têm como principais objetivos:
• Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas;
• Aumentar a atratividade do sector agrícola aos jovens investidores, promovendo o investimento, o apoio à
aquisição de terras, a transferência de conhecimentos e a participação no mercado.

Candidate-se aqui

Exportação
INE prevê aumento de exportações
O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) prevê um aumento de 2,5% das exportações de produtos alimentares e
bebidas em 2021, face ao ano anterior, com previsões de crescimento na ordem dos 2,9% para os mercados
extra-UE e de 2,2% nos mercados intra-UE, noticia a FIPA, Federação das Indústrias Portuguesas
Agroalimentares.
«Estas previsões são animadoras para o sector agroalimentar e reflexo do enorme esforço das empresas para
adaptar as suas estratégias com vista à internacionalização. No entanto, importa sublinhar que ainda estamos
perante um cenário de grande instabilidade nos mercados internacionais, pelo que é extremamente importante
que sejam reforçadas as iniciativas governamentais de diplomacia económica, nomeadamente no que diz respeito
às transações dentro da União Europeia», destaca Pedro Queiroz, diretor-geral da FIPA.
Os dados divulgados pelo INE fazem parte da primeira previsão das “Perspetivas das Exportações de Bens” que
apontam, de forma global, para um crescimento nominal de 4,9% das exportações nacionais.

Divulgação Setorial - Subsetor do Mel
A atividade apícola em Portugal caracterizou-se por um forte crescimento em que se registaram
738.923 colmeias em 2020 (+22,4% face a 2015). De acordo com as declarações de atividade apícola
(IFAP), atualizada a 29.10.2020, existem nesta data em Portugal cerca de 12.150 apicultores
registados, correspondendo a um universo de aproximadamente 43,9 mil apiários e 738,9 mil
colmeias.

Saiba mais
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Contactos Agrogarante:
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agrogarante@agrogarante.pt
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