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14 ANOS A APOIAR EMPRESAS, EMPRESÁRIOS E
JOVENS AGRICULTORES 

No passado dia 22 de junho a Agrogarante comemorou o seu 14º aniversário. Ao longo destes anos
conseguimos construir a nossa história, o ontem, o hoje e o amanhã. 

Recordamos o Fórum em Coimbra, em 2014, onde tivemos um auditório repleto de participantes, e
um painel com excelentes oradores, assim como todos os outros Fóruns ao longo dos anos.
Relembramos a abertura das agências, desde a primeira em Santarém, em 2007, até à última em
Beja, em 2019, revelando desta forma a concretização de um dos nossos maiores objetivos: a
aproximação aos nossos clientes e mutualistas.

Desde o início da sua atividade, em 2007, até 31 Maio de 2020, a Agrogarante prestou um total 18
977 garantias, num valor de 1 537 milhões de euros, permitindo o apoio a mais de 9 000 entidades,
apoiando assim mais de 104 000 postos de trabalho. A carteira viva da Agrogarante ascende
atualmente a 701 milhões de euros. O apoio ao setor primário é visível e inequívoco!

Tem sido um percurso feito de desafios, apenas possíveis de ultrapassar com a colaboração e
confiança dos nossos clientes e mutualistas. É esta confiança que hoje, uma vez mais, vimos
agradecer e reforçar, bem como renovar o nosso compromisso de que continuaremos a apoiar o setor,
convictos de que juntos somos mais fortes!



Atualidade
Agricultores com apoios para o emparcelamento de
terrenos 

Entrou em vigor no dia 1 de Julho o Decreto-lei que criou o Programa de
apoio ao emparcelamento rural simples designado “Emparcelamento
para Ordenar”.

Ler notícia completa  

Portugal já pode exportar arroz em casca para o
Paraguai 

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária estabeleceu os requisitos
fitossanitários para exportação de arroz em casca produzido em Portugal
para o Paraguai.

Ler notícia completa  

3 Milhões de Euros em Apoios para a Agricultura
Biológica 

Os agricultores do continente com produções biológicas têm até 4 de
setembro para se candidatar a apoios, no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, no montante de três milhões de
euros.

De acordo com o aAviso publicado no site do PDR 2020, as candidaturas
devem visar o reforço da viabilidade das explorações, através da
“inovação, formação, capacitação organizacional e redimensionamento
das empresas”, a preservação do ambiente, bem como apoios às
explorações agrícolas em modo de produção biológica (MPB) ou em
período de conversão. “A tipologia de intervenção a apoiar respeita a
investimentos nas explorações agrícolas cujo valor total seja superior a
25.000 euros”.

Ler notícia completa  

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/agricultores-com-apoios-para-o-emparcelamento-de-terrenos/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/portugal-ja-pode-exportar-arroz-em-casca-para-o-paraguai/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/3-milhoes-de-euros-em-apoios-para-a-agricultura-biologica/


Politécnico de Coimbra estuda utilização de galinhas
no controle de infestantes na agricultura biológica 

O Projeto GMóvel visa substituir a aplicação de herbicidas pelo pastoreio
realizado por galinhas no controlo de infestantes em vinhas, pomares e
hortas em agricultura biológica.

Ler notícia completa  

Clima de consumo na Europa com ligeira subida em
Maio 

Segundo o mais recente relatório da GfK, empresa de estudos de
mercado de origem alemã, o clima de consumo na Europa teve um
crescimento ligeiro durante o mês de Maio, fruto da retoma da atividade
económica e das medidas de desconfinamento.

Ler notícia completa  

Tome nota

MAR 2020: Aposta na Eficiência Energética das Empresas! Candidaturas abertas até
ao final de julho!

Já era possível, com o Apoio do Mar 2020, no âmbito da modernização das embarcações e em investimentos
produtivos das empresas aquícolas ou de transformação, serem adquiridos equipamentos que melhoram a
eficiência energética. No entanto foi aberto agora um Aviso específico, focado exclusivamente nestes Apoios.
O Aviso dirige-se às empresas de transformação dos produtos da pesca e da aquicultura, nas quais a fatura
energética tem um elevado peso nos seus custos de funcionamento. Pretende conceder apoios para a realização
da auditoria energética e das intervenções aí identificadas, para serem seguidas as soluções integradas que
permitam obter os maiores ganhos. Esta medida insere-se na estratégia do Programa para apoio às empresas
para a retoma da atividade económica.
O desafio da eficiência energética constitui uma oportunidade para as empresas se tornarem mais competitivas e,
simultaneamente, para a melhoria da sustentabilidade ambiental.
A dotação do Aviso é € 1,5 M e as candidaturas estão abertas até final do mês de julho.

Candidate-se aqui  

Apoios aos jovens agricultores no âmbito do PDR2020

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/politecnico-de-coimbra-estuda-utilizacao-de-galinhas-no-controle-de-infestantes-na-agricultura-biologica/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/clima-de-consumo-na-europa-com-ligeira-subida-em-maio/
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/06/FICHA-MELHORIA-DA-EFICIENCIA-ENERGETICA.pdf


No passado dia 8 de junho foi divulgado o 10º Anúncio no âmbito da medida “Operação 3.1.1 – Jovens
Agricultores”. O prazo para receber candidaturas termina no próximo dia 8 de setembro.
Esta operação visa aumentar a atratividade do setor 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 e
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  

Análise Setorial - Subsetor Arroz

Caracterização e Enquadramento do Subsetor 
De acordo com dados do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, o arroz é uma das principais
culturas produzidas no mundo. Entre 2013 e 2017, a produção mundial média rondou as 751 219,5 mil toneladas
(dados da FAOSTAT), estando cerca de 27% dessa produção concentrada na China.
A nível Europeu, a Itália representa cerca de 50% da produção de arroz ao nível da União Europeia, seguindo-se
Espanha com 30%, e Portugal com um peso de cerca de 6-7% dessa produção. Em termos de consumo, Portugal
é o maior consumidor de arroz da Europa (15kg/capita/ano).

Saiba mais  

Indicadores 

9.348
Empresas Apoiadas

1.706 Milhões de
euros

Garantias emitidas
3.070 Milhões de

Euros
Investimento apoiado

105.401
Emprego Apoiado

857 Milhões de
Euros

Carteira Viva

As nossas Agências

http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.1-Jovens-Agricultores/Operacao-3.1.1-Jovens-Agricultores
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/analise-setorial-subsetor-arroz/
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