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A Agrogarante marca presença no regresso da FNA e realiza
Webinar a 7 de junho às 14h30!

Não perca a oportunidade de visitar o nosso stand! De 9 a 13 de junho
estaremos na Nave A da Feira Nacional de Agricultura, no CNEMA, em
Santarém. Se não tiver oportunidade de visitar a feira presencialmente
poderá fazê-lo de forma virtual, através da e-FNA.  
A par com o certame, a Agrogarante realizará um webinar, no dia 7 de junho,
pelas 14h30, sob o tema “Setor Agrícola e Agroindustrial – Da Produção ao
Consumo”.  

Atualidade
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  

A água na Agricultura 

As indústrias, os estilos de vida e as necessidades pessoais das nossas
populações em crescimento disputam também com a natureza a
utilização de água não poluída. As alterações climáticas trazem um
elemento adicional de incerteza no que respeita à disponibilidade de
recursos hídricos.

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/webinar-agrogarante-setor-agricola-e-agroindustrial-da-producao-ao-consumo/


Ler notícia completa  

Mundo Rural unido em manifesto "Por uma
alimentação consciente em Portugal" 

Uma campanha de fake news gera indignação no setor agroalimentar. 
Organizações ligadas à Alimentação e ao Mundo Rural repudiam as
inverdades sobre o agroalimentar e condenam a campanha de rumores
sobre uma área de atividade que é indispensável, suporta a
sustentabilidade ambiental de Portugal, alimenta os portugueses e é um
dos maiores contribuintes para o equilíbrio da balança comercial do país.

Ler notícia completa  

Estudo sugere que bagaço de casta chardonnay pode
promover saúde humana 

Um estudo da Universidade da Califórnia em Davis (UC Davis) descobriu
que o bagaço das uvas da casta chardonnay possui uma riqueza de
compostos que potencialmente podem ajudar a melhorar a saúde, assim
como moléculas de açúcar denominadas oligossacarídos. Os
oligossacarídos são encontrados em várias plantas e animais, incluindo
no leite materno humano.

Ler notícia completa  

Estudo promove uma correta alimentação dos
animais 

O estudo, intitulado “UTAD Food Allianz”, incide sobre a correta
alimentação dos animais, com vista a promover a saúde e bem-estar dos
mesmos, que se reflete posteriormente numa alimentação saudável e de
qualidade do consumidor de carne. 
Para o responsável pelo projeto, Emídio Gomes, não há dúvidas de que a
alimentação, assim como a saúde e o bem-estar dos animais “têm
impacto na qualidade de carne e dos produtos cárneos e,
consequentemente, na saúde do consumidor”.

Ler notícia completa  

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/a-agua-na-agricultura/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/mundo-rural-unido-em-manifesto-por-uma-alimentacao-consciente-em-portugal/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/estudo-sugere-que-bagaco-de-casta-chardonnay-pode-promover-saude-humana/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/estudo-promove-uma-correta-alimentacao-dos-animais/


Tome nota

Candidaturas abertas para instalação de painéis fotovoltaicos em explorações
agrícolas 

Está aberto até 14 de Julho o próximo período de candidaturas ao aviso para a instalação de painéis fotovoltaicos
em explorações agrícolas. O 11.º anúncio da Operação 3.2.2 (“Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola”)
do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020) conta com uma dotação de 10 milhões de euros e
abriu a 14 de Maio. O aviso contempla um apoio ao investimento que pode ir dos 700 euros aos 35.000 euros,
esse apoio pode chegar aos 70% e inclui uma discriminação positiva para territórios vulneráveis, zonas
desfavorecidas de montanha e detentores do Estatuto de Agricultura Familiar.

Mais informações aqui  

Exportação

O primeiro trimestre de 2021 foi bastante positivo para as exportações de vinhos portugueses em comparação
com o mesmo período de 2020. De acordo com os dados divulgados pela ViniPortugal, o primeiro trimestre de
2021 registou um aumento de 13% nas exportações comparativamente com o período homólogo de 2020, tendo
ultrapassado os 200 milhões de euros. 
É de salientar o crescimento das exportações nos mercados brasileiro (+38,5%), alemão (+21,21%) e belga
(+16,16%). Em sentido contrário, os mercados angolano e japonês registaram decréscimos de, respetivamente,
-31,87% e -13,50%. 
Analisando o mercado europeu, a Finlândia foi o país que registou um maior crescimento percentual, aumentando
42,20% no primeiro trimestre de 2021 (3,38 milhões de euros), seguida pela Polónia que aumentou 37,74% (7,15
milhões de euros), Noruega com +32,21% (3,32 milhões de euros) e Dinamarca, com um aumento de 24,11%
(3,57 milhões de euros). 
Relativamente a Países Terceiros, destaque para as exportações de vinhos portugueses para o Brasil (+38,5%) e
Reino Unido (+9,41%), representando 15,51 e 14,04 milhões de euros, respetivamente. Para a China foram
exportados 3,93 milhões de euros, um crescimento de 35,61% face ao primeiro trimestre de 2020. 
“Estamos bastante satisfeitos por sentir que o mercado voltou novamente a mexer. Este grande crescimento (de
13%) que se sentiu neste primeiro trimestre permite-nos avizinhar um ano de 2021 favorável, não só para a
abertura de novos mercados, como para o crescimento progressivo das exportações para os nossos principais
mercados.”, afirma Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal.

Divulgação Setorial - Subsetor da Alface 

As alfaces são uma hortícola pertencente à família das Compositae, sendo as variedades mais
cultivadas em Portugal do género Lactuca, espécie Lactuca sativa L. Sendo a alface uma hortícola

https://www.flfrevista.pt/file/2021/05/11_Anuncio_322_paineisfotov_14052021.pdf


que se consome durante todas as épocas do ano, a procura é constante. 
Existem variedades com ou sem repolho, de folhas lisa ou mais ou menos crespas, com gradações de
cor entre o verde-claro e o verde intenso.  
Em Portugal a alface é produzida ao ar livre e em estufa. A produção em estufa ocorre, normalmente,
de novembro a abril. No resto do ano, prevalece o cultivo ao ar livre.

Saiba mais  

As nossas Agências
          

 Fale connosco www.agrogarante.pt

Contactos Agrogarante: + 351 239 854 310 agrogarante@agrogarante.pt 

Agrogarante - Todos os direitos reservados 
 

A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Agrogarante, não podendo por isso, em caso algum, ser
considerado como SPAM. Neste sentido, e de acordo com o Artº.22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi

incluído na nossa lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma clique aqui

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/analise-setorial-subsetor-alface/
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/vila-real/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/coimbra-norte/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/coimbra-centro/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/santarem/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/beja/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/pt/contatos/acores/#detalhe-agencia
https://www.agrogarante.pt/
https://www.agrogarante.pt/
tel:+351239854310
mailto:lisgarante@lisgarante.pt
https://www.bpfomento.pt/pt/
https://www.spgm.pt/pt/
http://www.agrogarante.pt/
http://www.garval.pt/
http://www.lisgarante.pt/
http://www.norgarante.pt/
https://www.agrogarante.pt/pt/newsletter/unsubscribe.php

