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Tema "Inovação e Competitividade" em destaque na
FNA19
No âmbito do ciclo de Fóruns da Agrogarante para 2019, foi realizado no decorrer da FNA19, na Sala
Tejo do CNEMA, em Santarém, mais um Fórum "Conversas de Agricultura”, com o tema central
"Inovação e Competitividade”.
Ao longo dos anos a Agrogarante tem marcado presença na Feira Nacional de Agricultura, em
Santarém, com stand próprio, e, este ano, no dia "aberto” da Feira, a 11 de junho, promoveu o seu 5º
Fórum "Conversa de Agricultura” realizado no certame.

Ver mais

Atualidade
Agricultores afetados pela seca podem contar com o
apoio da Agrogarante
Certas localidades do país, principalmente no Alentejo e em Faro,
enfrentam uma situação de seca extrema. Os períodos de precipitação
tornam-se cada vez mais escassos e o setor agrícola está a sofrer com
estes acontecimentos, encontrando-se os agricultores preocupados com
as repercussões que o clima pode trazer para as suas colheitas. A água
é cada vez mais um bem mais escasso e soluções são necessárias, bem
como apoios para estas constantes alterações.
Ler notícia completa

Celebração do 13º Aniversário Agrogarante
No dia 22 de junho a Agrogarante celebrou o seu 13º aniversário,
comemorando esta data com toda a equipa, no Hotel Quinta das
Lágrimas, em Coimbra. Durante o evento foram recordados momentos do
percurso da Sociedade até à data, nomeadamente a aposta num
relacionamento de proximidade com clientes e parceiros, com a abertura
de diversas Agências nos últimos anos, a colocação a debate de
assuntos importantes para o setor primário, através dos ciclos de Fóruns
que tem promovido, e ainda o crescimento contínuo da equipa da
Agrogarante, reflexo do crescimento do setor e do apoio que a sociedade
proporciona a empresas e empresários.
Ler notícia completa

Portugal é o quinto país com maior empregabilidade
na agricultura
O gabinete de estatísticas da União Europeia (U.E) apresentou dados
relativamente à empregabilidade existente na UE, reportando que 8,6%
dos portugueses trabalham no setor primário, colocando Portugal acima
dos 4,3% da média comunitária.

Ler notícia completa

Projeto sobre o impacto da Imigração no Alentejo
No século XX, a migração dos trabalhadores, quer em termos
geográficos quer em termos ocupacionais de atividades relacionadas
com a agricultura, é considerada uma das maiores transformações. Em
Portugal, o meio rural tem sido caracterizado pelo elevado índice de
desertificação e população envelhecida. Ao mesmo tempo, a agricultura,
sendo a principal atividade económica no meio rural, tem sofrido,
substancialmente, um declínio no que se refere ao mercado laboral e à
economia nacional.
Ler notícia completa

Agrogarante marca presença no seminário anual da
AECM
A Agrogarante marcou, uma vez mais, presença na Assembleia Geral e
no Seminário Anual da AECM – Associação Europeia de Garantia Mútua,
com o tema “New technologies: the guarantee business & digital
transformation” que se realizou este mês, nos dias 13 e 14 na Antuérpia.
Esta edição contou com a presença de 220 instituições de garantia mútua
da Europa, oriundas de mais de 40 países. O evento centrou-se no
impacto da transformação da garantia mútua na era digital.
Ler notícia completa

Tome nota
Instalação de Sistemas Agroflorestais – Operação 8.1.2 estará aberta até 30 de
Setembro de 2019
A ação tem como objetivo promover a criação de sistemas agroflorestais, bem como apoiar investimentos a nível
da instalação de sistemas. A submissão das candidaturas é efetuada entre as 10h00 do dia 31 de julho e as
17h00 do dia 30 de setembro de 2019, ao abrigo do disposto na Portaria n.º 225/2019 de 19 julho, que estabelece
o regime de aplicação da Operação n-º 8.1.2 do PDR 2020.
Saiba mais

Até dia 30 de agosto estará aberta a ação 8.1.3 “Prevenção da Floresta contra

agentes bióticos e abióticos”
Constitui objeto da presente Orientação Técnica Específico (OTE) e explicitação de informações complementares
relativas à apresentação de candidaturas no âmbito 8.1.3 “Prevenção da floresta contra agentes bióticos e
abióticos”, de acordo com o disposto no respetivo Regime de Aplicação, aprovado pela portaria nº 134/2015. A
tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos na prevenção e controlo de agentes bióticos nocivos,
ao nível de intervenções com escala territorial relevante, em povoamentos florestais, cujas as espécies
predominantes são: azinheira, sobreiro, pinheiro bravo, pinheiro manso, castanheiro e eucalipto.
Saiba mais

Divulgação Setorial
A cultura dos pêssegos regista uma evolução bastante positiva. O Setor continua a revelar
crescimento tanto na produção como nas exportações. De acordo com dados preliminares do INE, em
2018, os pêssegos registaram aumento de 8,6% na produção nacional de frutos frescos, com um
aumento forte nas exportações.
Documento completo análise setorial
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