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Atualidade
Ministério da Agricultura anuncia 2ª consulta pública
alargada no âmbito do PEPAC
O Ministério da Agricultura anunciou que, desde 19 de novembro e até ao
dia 6 de dezembro, está aberta a 2.ª Consulta Pública alargada no âmbito
do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).
Ler notícia completa

Plano Estratégico da PAC 2023-2027 (PEPAC) –
Consulta Pública
Os procedimentos previstos na proposta de regulamento, preveem que
as diferentes componentes do Plano Estratégico da Política Agrícola
Comum 2023-2027 (PEPAC) sejam sujeitas a contributos através de um
procedimento de consulta alargada, que inclui consulta aos parceiros
económicos e sociais, às entidades representativas do setor agrícola e
ambiente e à sociedade civil.
Ler notícia completa

Agrogarante apoia conferência – O PRR: prioridades e
desafios
O Diário As Beiras, à semelhança de anos anteriores, realizou uma
conferência económica no Auditório da Coimbra Business School |
ISCAC, para anunciar o caderno “As 1 000 Maiores Empresas do Centro
- O PRR: prioridades e desafios.”
Ler notícia completa

Agrogarante realizou Webinar em outubro

"Gestão da Água na Agricultura" foi o tema colocado em debate no Webinar que a Agrogarante
realizou em outubro. António Gaspar, CEO da Agrogarante fez a abertura do evento.
Ler notícia completa

Tome nota
PDR | Candidaturas à florestação de terras não agrícolas
Ao abrigo do Plano de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), foi anunciada a abertura do período de apresentação
de candidaturas para a florestação de terras não agrícolas.
As candidaturas deverão ser submetidas através de formulário eletrónico disponível no portal do Portugal 2020, ou
do PDR2020, e estão sujeitas a confirmação por via eletrónica a efetuar pela autoridade de gestão.
Antes de efetuar a submissão da candidatura o beneficiário deverá proceder à delimitação das áreas de
intervenção objeto de investimento nas salas de parcelário, através de criação de polígonos de investimento.
O presente anúncio e demais informação relevante, nomeadamente legislação, formulário, orientação técnica que
inclui a lista de documentos a apresentar, estão disponíveis no portal do Portugal 2020.
A submissão de candidaturas é efetuada entre as 17h do dia 10 de novembro e as 17h do dia 10 de janeiro de
2022.

Mais informações

Programa TalentA abre candidaturas para a segunda edição
As candidaturas à segunda edição do programa TalentA já abriram. A iniciativa pretende premiar as mulheres
empreendedoras do meio rural que têm em mãos projetos inovadores que se destacam no sector agrícola e
agroalimentar. As candidaturas terminam a 31 de janeiro de 2022, revela a organização, em comunicado.
O programa promovido pela Confederação dos Agricultores de Portugal, com o apoio da Corteva Agriscience,
informa que abrange projetos nas áreas agrícolas e agroalimentares desenvolvidos em meios rurais até 20.000
habitantes (exceto ilhas, localidades rurais ou distritos com maior dispersão geográfica) e com projetos em fase
inicial, de planeamento ou já implementados em ambientes rurais, que pretendem dar início uma nova linha de
negócio ou melhorar a que já têm.
As vencedoras do TalentA serão anunciadas no dia 8 de março de 2022, no Dia Internacional da Mulher.

Mais informações

Exportação

Exportações agroalimentares aumentaram quase 14%
face a 2019
A Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) revelou que as exportações de
produtos alimentares e bebidas cresceram 13,5% no acumulado de janeiro a setembro deste ano,
face ao mesmo período de 2019, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Saber mais

Subsetor Amêndoa
A amendoeira é uma cultura tipicamente mediterrânica, cuja origem remonta às regiões montanhosas
da Ásia Central. A disseminação desta cultura foi facilitada pelo facto de a semente ser ao mesmo
tempo a unidade de propagação e a parte 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. As flores são hermafroditas, embora nas variedades tradicionais sejam
autoincompatíveis, o que determina, nestas variedades, a necessidade do recurso a polinização
cruzada e do cultivo simultâneo de pelo menos duas variedades diferentes. Em contraponto, as
variedades

plantadas

recentemente

foram

desenvolvidas

como

auto-férteis,

diminuindo

a

dependência do uso de insetos polinizadores, embora estudos apontem para o facto de que a
presença destes poderem beneficiar a produção final.
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