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Sabe quais são as vantagens de pedir um financiamento a uma sociedade de garantia mútua?
O recurso ao mecanismo da Garantia Mútua permite à empresa aceder ao crédito bancário em condições de
preço e prazo mais favoráveis do que aconteceria sem a intervenção da Garantia Mútua. O custo final que a
empresa suportará com um financiamento bancário com Garantia Mútua é consideravelmente mais baixo daquele
que teria sem a intervenção de uma garantia autónoma prestada por uma sociedade de garantia mútua.
Mas, se o Sistema de Garantia Mútua se traduz fundamentalmente na prestação de garantias financeiras para
facilitar a obtenção de crédito em condições de preço e prazo adequadas aos investimentos e ciclos de atividade
de cada negócio, o seu claro objetivo de impulsionar o investimento, desenvolvimento, modernização e
internacionalização das PME, leva as Sociedades de Garantia Mútua (SGM) a prestar ainda todas as outras
garantias necessárias ao desenvolvimento da sua atividade.
Gostaria de saber mais?
Aceda ao nosso site em www.agrogarante.pt e consulte a secção "Garantia Mútua”. Irá encontrar a solução ideal
para o apoio ao seu negócio!
Pode sempre entrar em contacto connosco através de uma das nossas agências, ou do e-mail
agrogarante@agrogarante.pt.
#multiplicamosvalor
#multiplicamosoluções

Atualidade
Projeto europeu combate contrafação de azeite
O projeto Oleum, financiado pelo programa europeu Horizon 2020,
desenvolve soluções analíticas para detetar e combater a contrafação
mais comum de azeite, e garantir a qualidade e autenticidade do produto.
De acordo com o EFA News, a fraude comercial de azeite ascende a
cerca de 30 mil milhões de dólares, por ano, globalmente.
Ler notícia completa

Ecoregimes e modelos de desempenho vão dominar
reforma da PAC
Numa conferência de imprensa, a ministra da Agricultura, Maria do Céu
Antunes, revelou que os regimes ecológicos e os modelos de
desempenho focados nos resultados são os temas mais debatidos: “A
presidência

portuguesa

recebeu

um

mandato

para

estabelecer

negociações, com base na proposta inicial, mas com ambição.
Ler notícia completa

Universidade de Évora quer tornar olival mais
resistente às alterações climáticas
A Universidade de Évora (UÉ) está a liderar o OLEAdapt, um projeto
focado para a resiliência do olival face às alterações climáticas. Para tal,
está a definir uma estratégia sustentável para a gestão de pragas em
olivais através do estudo da diversidade e das variedades de oliveiras em
Portugal.
Ler notícia completa

Agricultores são o grupo mais confiável no setor
alimentar
O estudo The EIT Food Trust Report revelou que os agricultores são o
grupo do setor da alimentação em que mais consumidores europeus
confiam. O estudo também mostrou que a confiança no setor, em geral,
aumentou durante o ano passado. Apesar disso, a maioria considera que
o setor não trabalha para o interesse público, revela a EIT Food, a
iniciativa de inovação alimentar europeia, em nota do site.
Ler notícia completa

Tome nota
A Agrogarante está a recrutar!
A Agrogarante está a reforçar a sua equipa e precisa de um novo colaborador para a zona de Coimbra, e desta
forma está aberta vaga para o seguinte cargo:
- Técnico Sénior Compliance (F/M)

Candidate-se aqui

Agrogarante marcará presença na 37ª edição da Ovibeja – Versão Digital!
Este ano a 37ª Ovibeja vai-se realizar nos dias 22 e 23 de abril, em formato digital, numa plataforma online em
formato 3D.
A Agrogarante marcará a sua presença num stand do pavilhão institucional.
Não perca a oportunidade de visitar a feira e “clicar” no nosso stand. Venha conhecer-nos melhor! Respondemos
na hora todas as dúvidas e questões.

UE e EUA chegam a acordo sobre quotas agrícolas
A União Europeia (UE) e os Estados Unidos da América (EUA) alcançaram um acordo sobre quotas agrícolas na
Organização Mundial do Comércio (OMC). Em comunicado, a Comissão Europeia recorda que este acordo é o
“culminar de dois anos de negociações”, face à saída do Reino Unido da União Europeia.
Neste acordo, “parte do volume permanece com a UE-27 e parte vai para o Reino Unido, com base nos recentes
fluxos comerciais”. As negociações cobrem dezenas de quotas e milhões de euros de trocas comerciais de
produtos como o arroz, produtos lácteos, frutas, vegetais e vinhos.
A instituição acrescenta que “a UE está a conduzir negociações semelhantes de repartição de contingentes
pautais com 21 outros parceiros com direitos de acesso a esses contingentes”. Bruxelas adianta que já concluiu
as negociações com a Argentina, Austrália, Noruega, Paquistão, Tailândia, Indonésia e outros.

Saiba mais

Exportação
Portugal já pode exportar carne processada de aves para o Brasil
Portugal já pode exportar produtos cárneos processados de aves para o Brasil, anunciou a Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária (DGAV), sublinhando que o modelo de certificado já está disponível.
“Estão estabelecidas as condições sanitárias para a exportação de produtos cárneos de aves de Portugal para a
República Federativa do Brasil”, lê-se numa nota divulgada pela DGAV.
O modelo de certificado acordado para estas exportações já está disponível nas Direções de Serviços de
Alimentação e Veterinária Regionais / Regiões Autónomas (DSAVR/RA).
A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.
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