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Carlos Oliveira, Administrador Executivo da Agrogarante
Portugal mostrou, uma vez mais, a sua força. A união que existe entre
pequenas, médias e grandes empresas no setor primário tem sido notória,
refletindo-se nomeadamente na cadeia de distribuição alimentar, por via de
uma aposta cada vez mais forte nos produtos nacionais e,
consequentemente, o reforço do apoio aos pequenos produtores.
É de louvar que, no meio do infortúnio, as empresas, vendo-se forçadas a
uma abrupta adaptação a uma nova realidade, tenham tido a capacidade de
olhar para si mesmas, aproveitando para otimizar recursos, renovarem
métodos e meios de produção, optando pela modernização. As empresas
tornaram assim as suas fraquezas em forças e as ameaças em
oportunidades. Entre estas empresas merecem destaque as que resistiram,
designadamente as que integram o setor primário e que permitiram que a produção nacional nunca parasse.
A atuação das empresas deve assentar cada vez mais na Digitalização da economia, tendo em vista a importância
de tornarem os processos informatizados e autónomos, na Economia Circular, em que o modelo de produção
envolve, a reutilização, a partilha, a reparação e a reciclagem de produtos e desta forma, haverá redução do
desperdício ao mínimo e na Economia Verde, que levará ao crescimento económico por via de apoios que
favorecem a preservação do ambiente, a inovação, políticas mais eficazes para o uso de água e produção e
consumo sustentáveis.
Para que esse crescimento seja possível, a Agrogarante, enquanto parte do Sistema Nacional de Garantia Mútua,
através da prestação de garantias, está disponível para apoiar as empresas portuguesas do setor primário. Como
tal, desde 2007 até meados de Maio de 2020, a Agrogarante prestou um total 18977 garantias num valor de 1 486
milhões de euros e só no mês de Maio prestou 1761 garantias num valor de 289 milhões de euros. Mantendo
atualmente uma carteira viva de 652 milhões de euros.
As nossas linhas ajudam inúmeras empresas, a continuarem o seu percurso dentro das atuais circunstâncias e a
manterem postos de trabalho, permitindo assim ao setor primário contribuir para que a economia do país resista.
Sabemos que as dificuldades farão parte do caminho, mas cá estaremos para as ultrapassar juntos!

Atualidade
Relatórios da Comissão Europeia analisam avanços e
falhas relativamente a fitofármacos

A Comissão Europeia divulgou recentemente dois relatórios relativos a
produtos fitofarmacêuticos. Um deles é o «Relatório da Comissão ao
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a experiência adquirida pelos
Estados-membros na aplicação das metas nacionais estabelecidas nos
respectivos planos de acção nacionais e relativo aos progressos na
aplicação da Directiva 2009/128/CE relativa à utilização sustentável dos
pesticidas”, realizado tendo por base 15 planos de acção nacionais [PAN]
revistos comunicados à Comissão até 31 de Março de 2019 – onde se
inclui o de Portugal – e outras fontes.
Ler notícia completa

28% da área de utilização agrícola em Portugal
localiza-se em montanha
Portugal está em processo de atribuição da Designação Opcional de
Qualidade (Optional Quality Term) para os “produtos de montanha”, um
título atribuído pelo Euromontana, associação europeia multissetorial
para cooperação e desenvolvimento de territórios montanhosos.

Ler notícia completa

O impacto da Covid-19 na produção nacional
Segundo o Boletim Mensal da Agricultura e Pescas de maio, publicado
pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), em abril foram observadas
nas regiões fronteiriças algumas dificuldades na compra de palha e
rações industriais, habitualmente provenientes de Espanha, devido às
restrições de circulação provocadas pela pandemia de Covid-19.
Ler notícia completa

Eventos
A Agrogarante estará presente na FNA, que este ano decorrerá de forma virtual, com uma presença online.
O CNEMA lançou este ano a iniciativa da FNA – online, um formato digital, onde, nos mesmos dias previstos para
o decorrer da Feira (6 a 14 de Junho) todos poderão partilhar um pouco de si, atualizar o conhecimento do sector,
estar a par das novidades e por fim assolar um pouco as saudades desta grande festa com algumas surpresas
que tornarão presente o espírito deste acontecimento que é já parte da vida dos portugueses.

A Agrogarante, à imagem dos anos anteriores, estará presente no certame,
desta feita, face ao contexto atual, de uma forma virtual.

Tome nota
PDR 2020 - Está aberta até 31 de Agosto a Operação 8.1.5. “Melhoria da Resiliência
e do Valor Ambiental das Florestas”
O objetivo desta ação é a intervenção e o apoio a investimentos que visem o aumento da resistência e a
recuperação do valor ambiental de povoamentos florestais, recorrendo ao aproveitamento de regeneração natural
de povoamentos da espécie Pinus pinaster e ações associadas, ao nível das explorações florestais nas áreas
onde tenha ocorrido um corte final há mais de cinco anos ou um incêndio há mais de três anos, podendo neste
último caso assumir uma escala territorial relevante.
Saiba mais

MAR 2020 - Apoios Específicos Inerentes ao Surto de COVID-19 – Estes apoios
estão em vigor até dia 15 de junho
Dada a atual fase de desconfinamento progressivo e retoma da atividade, a Autoridade de Gestão do Mar 2020
lançou novo aviso, no qual informa que possui uma dotação de 1,3 milhões de euros, e através do qual
disponibiliza apoio aos operadores do setor, nos domínios da pesca, da aquicultura e da transformação de
pescado, para a aquisição de equipamentos e materiais de proteção individual, de desinfeção, bem como de
testes de despistagem do vírus COVID-19, por forma a contribuir para o exercício das atividades económicas em
condições de segurança.
Até 15 de junho pode-se apresentar o pedido de apoio para aquisição de equipamento de proteção.

Saiba mais
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