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Inovação e Competitividade no Fórum "Conversas de
Agricultura" na Agro 2019 em Braga 

Foi no dia 28 de Março, dia da inauguração da Feira, que a Agrogarante promoveu mais um dos seus
Fóruns "Conversas de Agricultura”, em pleno Altice Forum Braga.

Numa sala praticamente esgotada, a Administração da InvestBraga, empresários do setor, Instituições
de Crédito, Associações Empresariais, Organismos Públicos e parceiros institucionais tiveram a
oportunidade de ouvir os diversos intervenientes sobre o tema "Inovação e Competitividade”. 

Ver mais  

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/inovacao-e-competitividade-no-forum-conversas-de-agricultura-na-agro-2019-em-braga/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/inovacao-e-competitividade-no-forum-conversas-de-agricultura-na-agro-2019-em-braga/


Atualidade
Alterações climatéricas estão a prejudicar a área dos
Cereais 

O Boletim Mensal da Agricultura e Pescas revela que a esmagadora
maioria das sementeiras dos cereais de inverno se concluiu no final de
Janeiro e decorreu sem incidentes. O INE prevê uma redução, face à
campanha anterior, de 10% nas áreas instaladas de trigo e triticale e de
5% na cevada.

Ler notícia completa  

Medidas de contingência aprovadas pelo Parlamento
Europeu para amenizar o Brexit 

O Parlamento Europeu aprovou uma série de medidas de contingência
destinadas a reduzir e conter o impacto inerente e da saída britânica da
União Europeia sem acordo, ou seja, sem um enquadramento legal
previamente estabelecido. Entre os setores abrangidos por estas
medidas estão os transportes, o programa Erasmus, segurança social e
pescas.

Ler notícia completa  

€21 milhões para apoio de projetos de modernização
agrícola nos Açores 

No âmbito do programa PRORURAL+, o Governo dos Açores decidiu
reforçar a dotação dos avisos relativos à instalação de jovens agricultores
e à modernização das explorações agrícolas, cujas candidaturas
encontram-se em análise, garantindo assim a aprovação de 21 milhões
de euros em projetos de modernização das explorações agrícolas e a
primeira instalação de 87 jovens agricultores, uma medida com impacto
muito positivo para o setor agrícola.

Ler notícia completa  

Agrogarante apresenta Soluções de Garantia Mútua
em Workshop da ADL 

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/alteracoes-climatericas-estao-a-prejudicar-a-area-dos-cereais/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/medidas-de-contingencia-aprovadas-pelo-parlamento-europeu-para-amenizar-o-brexit/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/21-milhoes-para-apoio-de-projetos-de-modernizacao-agricola-nos-acores/


No passado dia 10 de abril decorreu um workshop organizado pela
Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano (ADL), no qual a
Agrogarante (Ana Sofia Cruz | Gerente) e a Lisgarante (Rui Mendes Silva
| Gerente) apresentaram o tema "Soluções de Garantia Mútua".
Este evento contou com um público vasto com empresários, contabilistas,
bancários, representantes do IEFP e representantes da ADL que apoiam
os empresários na realização de projetos, na sua maioria da Linha
LAECPE - Linha de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio
Emprego.

Ler notícia completa  

Tome nota

Candidaturas abertas para jovens agricultores, de 28 de março a 30 de abril, no
âmbito da ação 3.1 do PDR 2020

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;
 Aumentar a atratividade do setor agrícola aos jovens investidores, promovendo o investimento, o apoio à

aquisição de terras, a transferência de conhecimentos e a participação no mercado.

Saiba mais  

EVENTOS AGROGARANTE

Vai decorrer em Beja a 36.ª Ovibeja, de 24 a 28 de abril de 2019, na qual a Agrogarante marcará presença com
um stand próprio no Pavilhão Institucional.
Encontram-se nesta Feira Agrícola produtos agroalimentares, artesanato, turismo e outras atividades de cariz
regional (agricultura, pecuária, indústria, comércio, serviços, cultura, desporto e recreio), jornadas e debates
técnicos e científicos, gastronomia e espetáculos variados.
Na sua 36ª Edição, a OVIBEJA estima superar os 300.000 visitantes o que revela a sua consolidação e
importância junto do mercado a que se dirige.

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/agrogarante-apresenta-solucoes-de-garantia-mutua-em-workshop-da-adl/
http://www.pdr-2020.pt/site/Candidaturas


Linha de Crédito de apoio às empresas com exposição
ao Brexit 

O Governo vai disponibilizar 50 milhões de euros para apoiar as empresas portuguesas que exportam
para o Reino Unido, de forma a mitigar o impacto da saída da União Europeia (o chamado Brexit). A
decisão foi comunicada no final de reunião do Conselho de Internacionalização da Economia, em
Lisboa, e deverá ser aprovada no Conselho de Ministros. A linha de crédito será direcionada a
Pequenas e Médias Empresas, através do Sistema de Garantia Mútua, e servirá para se adaptarem
internamente aos novos procedimentos de exportação que serão exigidos, à procura de novos
mercados, mas também a necessidades de fundo maneio, uma vez que os prazos de recebimento
podem aumentar. As medidas apresentadas às associações empresariais no Conselho de
Internacionalização da Economia incluem incentivos à análise do impacto do Brexit em cada empresa



e a ações de formação para as empresas sobre o tema, desde logo com o apoio nomeadamente da
Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI).
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