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Agrogarante debate “Inovação e Competitividade” na
FNA19
Vai ter lugar em Santarém, de 8 a 16 de junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados
Agrícolas (CNEMA), mais uma edição da Feira Nacional da Agricultura (FNA), feira empresarial que
visa dinamizar os negócios no âmbito do setor Agroindustrial. São já mais de 10 anos a marcar
presença na Feira Nacional de Agricultura, sendo que, este ano, a Agrogarante estará presente com
stand próprio na Nave A – Sabor de Provar.
Pelo 5º ano consecutivo, a Agrogarante promove o Fórum “Conversas de Agricultura” na FNA, desta
feita sob o tema “Inovação e Competitividade”. O evento terá lugar no dia 11 de junho, na Sala Tejo,

com início às 14h45. As inscrições são gratuitas mas limitadas! Junte-se a nós e inscreva-se através
do e-mail mkt@agrogarante.pt, indicando para o efeito nome, empresa, cargo, e-mail e contacto
telefónico.

Saiba mais

Atualidade
7º Congresso da Indústria Portuguesa Agroalimentar
no dia 25 de junho
A Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) vai
promover no dia 25 de junho, a sétima edição do Congresso da Indústria
Portuguesa Agroalimentar. O Convento do Beato, em Lisboa, será o
palco do evento que decorrerá entre as 9h30 e as 18h30, e que irá
debater “os temas mais pertinentes, atuais e indissociáveis da criação de
valor e da construção do futuro da nossa indústria”.
Ler notícia completa

A Vinha e o Vinho são o destaque da 56ª Feira
Nacional de Agricultura
O Centro Nacional de Exposições, em Santarém, recebe, de 8 a 16 de
junho, a 56ª Feira Nacional de Agricultura (FNA), cujo tema central é “A
Vinha e o Vinho”.
Segundo a organização, “a temática da Feira de 2019 tem como intuito
realçar um sector que está no topo das exportações a nível mundial e
que tem crescido todos os anos com vendas para o exterior superiores a
750 milhões de euros.”
Ler notícia completa

Portugal aumenta a exportação de fruta para a China
Portugal apresenta uma balança comercial bastante positiva no que
respeita às transações no setor Agroalimentar com a República Popular
da China, exportando à data cerca de 150 milhões de euros.
Ler notícia completa

Biodiversidade e Agricultura: qual o ponto de
equilíbrio?
No passado dia 22 de maio celebrou-se o Dia Internacional da
Biodiversidade.
A Associação Nacional da Indústria para a proteção das Plantas
(ANIPLA) afirmou a urgência de se encontrar um ponto de equilíbrio
sustentável entre a biodiversidade e a agricultura.
Ler notícia completa

Tome nota
PDR 2020 irá encerrar a ação 3.2.1 “Investimento na Exploração Agrícola –
Olivicultura” a 7 de junho
Esta operação tem como objetivo 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.

Candidate-se aqui

PN•REGADIOS - 2º AVISO - ABERTURA DO PERÍODO DE CANDIDATURAS
O Programa Nacional de Regadios (PN•Regadios) intervém em novas áreas de regadio e reabilitação,
modernização e reforços de bombagem dos regadios já existentes, previstas no PN•Regadios, e têm como missão
final a valorização da atividade agrícola, prosseguindo a melhoria da qualidade dos produtos e o incremento da
produtividade dos fatores de produção. Nessa medida, o PN•Regadios visa a expansão, reabilitação e
modernização dos regadios existentes e a criação de novas áreas regadas, designadamente com potencial de
ligação às existentes, com o objetivo de promover o regadio e outras infraestruturas coletivas, numa ótica de
sustentabilidade, contribuindo para a adaptação às alterações climáticas e utilização mais eficiente de recursos,

combatendo assim a desertificação.
O PN•Regadios, concebido com vista a potenciar e a reforçar o financiamento do regadio no âmbito do PDR2020,
assume-se como um novo impulso de financiamento a novos sistemas hidroagrícolas e mesmo ao alargamento
dos já existentes, sendo de fundamental importância dar a conhecer o seu alcance nas várias vertentes.
A regulamentação específica relativa ao regime de apoio a conceder às operações candidatadas ao PN•Regadios
enquadradas nos contratos de financiamento do BEI e do CEB foi aprovada pela Portaria n.º 38/2019, de 29 de
janeiro, e alterada pela Portaria n.º 76/2019, de 12 de março.
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