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Agrogarante apoia a iniciativa Portugal Sou Eu
O Programa “Portugal Sou Eu” é uma iniciativa do Governo Português, cujo principal objetivo é a
valorização da oferta nacional e das empresas portuguesas, através de uma marca ativa e identitária
da produção nacional,reconhecida quer pelas autoridades públicas quer pelos diversos agentes
económicos. O Programa visa estimular a produção nacional e fomentar o consumo informado de
produtos e serviços, com o contributo fundamental dos estabelecimentos aderentes, que através da
sua atividade acrescentam valor à economia nacional e geram emprego. O sistema nacional de
garantia mútua, que tem um papel de relevo na prestação de todas as garantias necessárias ao
desenvolvimento da atividade das empresas, em particular as Micro, Pequenas e Médias Empresas,
estando ao seu lado para as apoiar nos seus negócios, facilitando o acesso ao crédito e o
cumprimento de responsabilidades contratuais, em melhores condições de preço e prazo, apoia o
programa “Portugal Sou Eu”.

O que é que a Garantia Mútua e o PORTUGAL SOU EU têm em comum?
Estão unidos no apoio às empresas e pela valorização da oferta nacional!
www.portugalsoueu.pt/
www.agrogarante.pt

Saiba mais em

Atualidade
Portugal autossuficiente em 85% com destaque para
azeite e tomate
Portugal tem, atualmente, um grau de autoaprovisionamento próximo dos
85%, destacando-se o azeite (160%) e o tomate (175%), anunciou hoje,
na Assembleia da República, a ministra da Agricultura.
“Portugal tem um grau de autoaprovisionamento [autossuficiência
alimentar do país] de cerca de 85%”, indicou Maria do Céu Albuquerque,
numa audição na comissão parlamentar de Agricultura e Mar.

Ler notícia completa

Metade dos portugueses considera comprar produtos
nacionais “um dever”
Mais de metade dos portugueses (52%) considera que o consumo de
produtos locais, produzidos em Portugal, é “um dever”. Esta conclusão é
do estudo Observador Cetelem Consumo 2020, que indica também que
30% dos inquiridos referem que este é um objetivo que se propuseram
alcançar.
Quase metade dos portugueses (49%) encaram o consumo de produtos
nacionais como “prioritário”, seguidos por 45% que dizem ser
“importante”.

Ler notícia completa

Conselho Europeu aprova acordo comercial com
China que inclui Vinho do Porto
Os 27 Estados-Membros da União Europeia aprovaram um acordo com a
China sobre indicações geográficas protegidas (IGP) para produtos
agrícolas, alimentos e vinhos, destinado a defender denominações de
origem, e que abrange o Vinho do Porto.
Ler notícia completa

STOPvespa - A ferramenta que visa apoiar a
identificação e o controlo da vespa asiática em
Portugal
A ferramenta STOPvespa visa apoiar a identificação e o controlo da
vespa asiática (Vespa velutina) em Portugal Continental. Através da
georreferenciação online dos avistamentos e dos ninhos desta espécie
exótica invasora, esta ferramenta contribui para a comunicação entre a
população, os técnicos dos municípios e a administração central, bem
como para o apoio à gestão deste problema e à tomada de decisão.
Ler notícia completa

Divulgação Setorial - Subsetor Cebola
Caracterização e Enquadramento do Subsetor
A cebola (Allium cepa) pertence à família das Aliáceas, podendo ser colhida seca (bolbo maduro) ou
verde (bolbo imaturo). No que à sua cor diz respeito, a cebola pode apresentar cor branca, amarela,
púrpura e vermelha. É uma cultura de estação fresca, resistente ao frio, sendo relativamente fácil de
cultivar. À semelhança de outras culturas, cuja parte comestível é subterrânea, a cebola dá-se bem
em solos ligeiros, sendo no entanto pouco tolerante à acidez, pelo que o PH ideal é entre 6 a 7.
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