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Atualidade
Azeite: campanha de 2021 registou a maior produção
de sempre em Portugal 

A campanha de azeite de 2021 registou a maior produção de sempre, em
Portugal: 2,29 milhões de hectolitros, revelam os dados lançados pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE).



Ler notícia completa  

Taxa de reciclagem de embalagens agrícolas sobe em
Portugal 

Das mais de 500 toneladas de resíduos recolhidas em Portugal em 2021
no âmbito da atividade do Valorfito – Sistema Integrado de Gestão de
Embalagens e Resíduos em Agricultura, foram encaminhados para
reciclagem e valorizados 83% (427 toneladas), um número 15,1%
superior ao registado em 2020.

Ler notícia completa  

Tome nota

Operação 8.1.3 – Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos |
Territórios Vulneráveis (8º Anúncio) 

Aberto de 15 de Julho de 2022 às 17:00 a 15 de Setembro de 2022 às 17:00 
Os principais objetivos desta Operação são: 
- Prevenção e defesa da floresta contra agentes bióticos e abióticos, incluindo sinalização de infraestruturas; 
- Prevenção contra agentes bióticos e instalação de mosaicos de parcelas de gestão de combustível, incluindo
sinalização de infraestruturas. 

Anúncio  

Exportação

Portugal já pode exportar kiwi para a Colômbia 

A Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) anunciou hoje, 11 de
Julho, que foi concluído o processo negocial com o El Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) para o estabelecimento dos requisitos fitossanitários para
a exportação de frutos frescos de kiwi para a Colômbia. Segundo a
DGAV«os interessados em exportar kiwi nacional para a Colômbia deverão
contactar as Direcções Regionais de Agricultura e Pescas da área
respectiva».

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/azeite-campanha-de-2021-registou-a-maior-producao-de-sempre-em-portugal/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/taxa-de-reciclagem-de-embalagens-agricolas-sobe-em-portugal/
https://www.agroportal.pt/wp-content/uploads/2022/07/Anuncio_813_08_2022.pdf


Fonte: Frutas Legumes e Flores 

Condições sanitárias estabelecidas para exportação de leite e produtos
lácteos para o Uruguai 

O modelo de certificado acordado para as exportações em causa, já está
disponível nas Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária
Regionais/Regiões Autónomas (DSAVR/RA)

Fonte: Agronegócios 

Análise Setorial

Subsetor Mirtilo 

O mirtilo (vaccinium corymbosum) é uma baga de cor azul-ceroso, que cresce num pequeno arbusto
que alcança entre 1m a 1.5m de altura. O mirtilo encontra-se em regiões nas quais o Inverno é
rigoroso, dado que necessita em média de 700 a 1000 horas anuais de temperatura entre os 10º e os
12º centígrados. Este fruto está no topo dos alimentos com maior teor de antioxidantes.
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