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Atualidade
Assembleia Geral da Agrogarante 

No dia 30 de junho a Agrogarante realizou a sua Assembleia Geral Anual, no Auditório da Escola
Superior Agrária de Coimbra, e tendo sido aprovado o Relatório de Gestão e das Contas referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
Foram apreciados e votados os quatro primeiros pontos da Convocatória e de seguida a reunião foi
suspensa com retoma dos trabalhos no dia 22 de setembro.

Ler notícia completa  

Agrogarante comemorou o seu 15º Aniversário 

A Agrogarante comemorou o seu 15º aniversário no passado dia 22 de
junho. São 15 anos repletos de história construída e em crescimento,
com as empresas dos setor agroflorestal, agroindustrial, pescas,
instituições públicas e parceiros financeiros. Ao relembrar estes 15 anos
vemos um percurso gratificante repleto de desafios superados.
Recordamos, entre muitos momentos, desde 2007, a participação como
convidados em diversos eventos e fóruns, assim como a presença em
feiras, certames, a realização de diversos fóruns e em particular o fórum
em Coimbra, em 2014, com um auditório lotado, um painel de excelência
e eventos paralelos como a exposição de produtos de muitos produtores
e um Showcooking.

Ler notícia completa  

Agrogarante marca presença na FNA e na E-FNA 

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/assembleia-geral-da-agrogarante/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/agrogarante-comemorou-o-seu-15-aniversario/


A realização da Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo 21, nos
dias 9 a 13 de junho, apesar da situação pandémica que o país
atravessa, demonstrou uma vez mais que a agricultura é um setor
fundamental na economia, apto a contribuir para a tão necessária
recuperação do País. Este ano o CNEMA lançou a plataforma eFNA, que
é um modelo de feira digital e complemento da feira física, que se
estenderá ao longo do ano.

Ler notícia completa  

Webinar Agrogarante - Setor Agrícola e Agroindustrial
- Da Produção ao Consumo 

No dia 7 de junho de 2021 a Agrogarante realizou o Webinar "O Setor
Agrícola e Agroindustrial - Da Produção ao Consumo". José Fernando
Figueiredo, Presidente da Agrogarante iniciou a Sessão na qual
marcaram presença Rui Martinho, Secretário de Estado de Agricultura e
Beatriz Freitas, Presidente Executiva do Banco Português de Fomento. 
No debate marcaram presença José Pedro Salema, Presidente da EDIA,
Rodrigo Vinagre, Presidente do COTHN, Gonçalo Andrade, Presidente
da Portugal Fresh e Bruno Dimas, Subdiretor Geral do GPP.

Ler notícia completa  

Análise Setorial Subsetor – Cereja 

Devido ao clima e localização geográfica em relação à Europa, Portugal
revela-se como um país com enorme potencial de produção de cereja,
nomeadamente em alturas em que a produção europeia se mostra
insuficiente para satisfazer a procura existente. As zonas dominantes da
cultura em Portugal restringem-se à área de Entre Douro e Minho, leia-se
Resende, Trás-os-Montes e Beira Interior. A zona da Beira Interior é, de
resto, a mais produtiva com destaque para a área do Fundão e da Cova
da Beira.

Ler notícia completa  

Tome nota

Está aberta a Operação 3.4.2. “Melhoria da Eficiência dos regadios Existentes” até
dia 18 de Agosto 

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/agrogarante-marca-presenca-na-fna-e-na-e-fna/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/webinar-agrogarante-setor-agricola-e-agroindustrial-da-producao-ao-consumo/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/analise-setorial-subsetor-cereja/


Esta operação tem como principais objetivos promover o uso mais eficiente da água e da energia dos
aproveitamentos hidroagrícolas existentes e dos regadios coletivos tradicionais, através de: 
-Reabilitação e modernização das infraestruturas primárias e secundárias, estações elevatórias e centrais
hidroelétricas; 
-Melhoria da gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas; 
-Melhoria da segurança das infraestruturas; 
-Introdução de tecnologias mais eficientes; 
-Reabilitação e modernização de regadios coletivos tradicionais.

Caso deseja candidatar-se pode consultar mais informações aqui  

Está em vigor até ao dia 9 de agosto a Operação 3.2.1. “Investimento na Exploração
Agrícola”  

O objetivo desta operação é apoiar a realização de investimentos na exploração agrícola destinados a melhorar o
desempenho e a viabilidade da exploração, aumentar a produção, criar valor, melhorar a qualidade dos produtos,
introduzir métodos e produtos inovadores e garantir a sustentabilidade ambiental da exploração, visando
nomeadamente: 
- A utilização eficiente do recurso água, incluindo a adoção de tecnologias de produção; 
- A gestão do recurso água, incluindo investimento em melhoramento de infraestruturas de rega tendo em vista as
suas condições de segurança; 
- A proteção e utilização eficiente do recurso energia, incluindo a adoção de tecnologias de produção; 
- A melhoria de fertilidade e da estrutura do solo; 
- A redução da volatilidade dos preços dos fatores/produtos agrícolas; 
- A produção e/ou utilização de energias renováveis, com exceção da bioenergia a partir de cereais e outras
culturas ricas em amido, açucares e oleaginosas, desde que pelo menos 70% produção de energia seja para
consumo da exploração.

Caso deseja candidatar-se pode consultar mais informações aqui  

Inovação

Projeto entre UTAD e Altice Labs vai contribuir para a
preservação do eno-património histórico do Douro 

Chama-se eno-Analytics o projeto aprovado pela Altice Labs enquadrado no Plano de Inovação 2020
e que pretende criar um sistema inteligente que auxilie a identificar castas na região do Douro e a

http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.4-Infraestruturas-Coletivas/Operacao-3.4.2-Melhoria-da-Eficiencia-dos-Regadios-Existentes
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.1-Investimento-na-Exploracao-Agricola


estabelecer correlações com qualidade do vinho, com recurso à Internet das Coisas (IoT) e a técnicas
de Machine Learning.

Leia a notícia completa aqui   
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