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Presidente da Agrogarante em destaque na ACSIC e na FOGAPI
No âmbito das suas funções de Coordenador (CEO) da Rede Mundial de
Instituições de Garantia – GNGI, e de Presidente Honorário Especial com
funções para fora da Europa da Associação Europeia de Instituições de
Garantia – AECM, o Presidente do Conselho de Administração da
Agrogarante participou, enquanto orador principal, nos seminários anuais da
Associação Asiática das Instituições de Garantia (ACSIC) e no 40º
aniversário da FOGAPI, instituição de garantia de referência no Perú, por
ocasião da Assembleia Geral da ALIGA – Associação Latino Americana de
Instituições de Garantia.
Estes encontros, que tiveram como tema fundamental a digitalização e o impacto desta no financiamento das
empresas, em especial das PME, permitiram o enriquecimento do conhecimento acerca das melhores
experiências mundiais do setor na área da digitalização, nomeadamente os aspetos tecnológicos envolvidos, mas
também regulamentares e regulatórios, e serão utilizados no desenvolvimento do projeto digital da própria
sociedade, nesta altura em lançamento, dentro da estratégia para esta área definida para o Sistema Nacional de
Garantia Mútua, em articulação estreita com a SPGM e as demais SGM.
O Presidente da Agrogarante teve a oportunidade de igualmente discutir o tema da economia sustentável e
respetivo financiamento com personalidades mundiais de relevo, nomeadamente dentro do Grupo de Trabalho de
PME da OCDE, de que é membro, e com o Governador do Banco Central do Sri Lanka e os Presidentes de
muitas instituições de garantia de outros países, como o Japão, a Coreia, o Perú, a Espanha, a Bélgica, a Áustria
e a Argentina.

Atualidade
"Conversas de Agricultura" em Vila Real
"Inovação e Competitividade” foi novamente tema central das “Conversas
de Agricultura” promovidas pela Agrogarante, desta feita em Vila Real, na
Quinta do Paço Hotel, no passado dia 7 de novembro.
Ler notícia completa

"Conversas de Agricultura" em Leiria

A 21 de novembro foi a vez de Leiria receber as Conversas de
Agricultura, que, como em Fóruns anteriores, teve o privilégio de contar
com a presença da Administração da SPGM, empresários do setor,
representantes de Instituições de Crédito, Associações Empresariais,
Organismos Públicos e parceiros institucionais.
Ler notícia completa

Team Building Agrogarante 2019
A Agrogarante realizou, no passado dia 15 de novembro, mais um Team
building que juntou a equipa para um convívio muito especial.
Ler notícia completa

Produção de amêndoa duplica em Portugal
O Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos revelou que a
produção de amêndoa está prestes a duplicar em Portugal. Tal acontece,
muito devido às novas plantações, que foram iniciadas durante a última
década em zonas sem tradição da cultura, como o Alentejo.
Ler notícia completa

Estudo aborda tendências no setor agroalimentar até
2050
Este estudo apresenta uma análise das megatendências que influenciam
a maneira como o mundo produz, distribui e consome alimentos e
fornece, ainda, uma visão da produção global necessária para sustentar
as populações humanas até 2050.
Ler notícia completa

Economia do Mar representa 5% do PIB e em 2020
empregará 140 mil pessoas

A economia do Mar, em Portugal, deverá empregar 140 mil pessoas em
2020, mais 42 mil postos de trabalho do que em 2017, segundo as
últimas previsões do Instituto Nacional de Estatística (INE). O setor tem
apresentado uma trajetória ascendente no que se refere ao número de
trabalhadores, pelo menos, desde 2015, ano em que se registavam 80
mil pessoas a desenvolver atividades ligadas ao mar.
Ler notícia completa

Divulgação Setorial - Subsetor Amêndoa
A amendoeira é uma cultura tipicamente mediterrânica cuja origem remonta às regiões montanhosas
da Ásia Central. A disseminação foi facilitada pelo facto de a semente ser em simultâneo de
propagação e comestível.
É uma árvore de folha caduca com 4 a 6 m de altura em condições de cultivo. Apresenta um sistema
radicular com raízes fortes que se desenvolvem em amplitude e profundidade.
O fruto é uma drupa, de forma ovoide-oblonga, e que contém no seu interior a semente.
Os fatores climáticos que mais influenciam a adaptação e produtividade da cultura são a temperatura,
a precipitação, a humidade relativa e o vento.
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