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Presidente Executivo da Agrogarante marcou presença no 7th World
Congress on Rural and Agricultural Finance
Nos dias 23 a 25 de novembro, decorreu em Morelia, no México o 7º
Congresso Mundial (7WC) em Finanças Rurais e Agrícolas que teve como
objetivo aproximar as instituições, membros e todos os parceiros
interessados do setor do desenvolvimento. Foram discutidos temas que
definem o futuro do fluxo financeiro para o sector rural e agrícola culminando
com o envio de uma mensagem à comunidade política mundial.

António Gaspar, Presidente da Comissão Executiva da Agrogarante participou no painel “Sistemas de Garantia
como impulsionadores do Financiamento Agrícola-Pecuário”

Atualidade
Campanha AGRI.DOAR

Através desta campanha, serão recolhidos donativos de entidades
parceiras e, posteriormente, entregues às instituições escolhidas.
Esta campanha funciona da seguinte forma: Cada parceiro pode sugerir
uma instituição a apoiar.
Os parceiros selecionam, através de uma votação, um conjunto de 4
instituições passíveis de serem apoiadas.

Ler notícia completa  

Portugal é o 4º país da UE com maior crescimento do
valor da produção agrícola

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/campanha-agri-doar/


O valor da produção agrícola em Portugal ultrapassou os 9,6 mil milhões
de euros em 2021, um crescimento de 14,6% face a 2020, destacou o
Ministério da Agricultura e Alimentação, com base em dados
recentemente publicados pelo Eurostat.
Segundo explicado em comunicado, com este crescimento, Portugal
registou a quarta maior taxa de crescimento do valor de produção
agrícola da União Europeia, bem acima da média europeia, para o
mesmo período.

Ler notícia completa  

Autumn Academy da Rede Euro Mediterrânica de
Garantias – Agrogarante marca presença

Decorreu entre dos dias de 25 a 27 de outubro, a “EMGN Autumn
Academy 2022” sob a temática “A new era and fundamental changes for
CGIs. Challenges and opportunities”. No dia 27 de outubro, o Presidente
da Agrogarante, Dr. José Fernando Figueiredo moderou o painel “Fish
Bowl: Operational framework – How do CGS work?”.

Ler notícia completa  

Tome nota

Operação 3.2.2. - Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas

Esta Operação, está aberta de 24 de novembro de 2022 às 17:00 até dia 24 de janeiro de 2023 às 17:00 e visa a
melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção, com reflexo no desempenho das explorações
agrícolas, mediante a realização de investimentos materiais de pequena dimensão, de natureza pontual e não
inseridos em planos de investimento, que, pelos baixos montantes envolvidos, dispensam uma análise
aprofundada, justificando-se um processo de candidatura simplificado.

Mais informações aqui  

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO

A Agrogarante, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, está a auscultar a opinião dos seus clientes com
o objetivo de melhorar níveis de serviço e a forma como comunica com as empresas e empresários.

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/portugal-e-o-4-pais-da-ue-com-maior-crescimento-do-valor-da-producao-agricola/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/autumn-academy-da-rede-euro-mediterranica-de-garantias-agrogarante-marca-presenca/
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas


Nesse sentido, disponibilizamos um breve inquérito de satisfação, solicitando a sua disponibilidade para resposta
ao mesmo.

Não necessitará de mais do que 5 minutos para responder e a sua resposta permitirá ajustar a nossa atividade às
suas necessidades disponibilizando as melhores e mais adequadas soluções.

Agradecemos antecipadamente a sua disponibilidade.

Responda aqui

Subsetor da Pêra

A cultura da Pêra em Portugal detém uma importância significativa e estratégica no setor frutícola
nacional. Em 2021, a área agrícola dedicada à produção de frutos frescos em Portugal ascendia aos
43.802 hectares, dos quais foram obtidas um total de 712.216 toneladas de frutas; a Pêra
representou, respetivamente, 11.161 hectares (25,5%) e 225.359 toneladas (31,6%), ocupando assim
o 2º lugar no total dos frutos frescos, logo a seguir à Maçã.
A produção de Pêra em Portugal assenta sobretudo na variedade da Pêra Rocha, variedade essa com
muito boas características comerciais e grande vocação exportadora. Na última década, em
praticamente todos os anos, Portugal exportou mais de 50% da Pêra que produziu, sendo a Pêra a
principal exportação do setor frutícola. Como principais países de destino, comummente, aparecem
países como Brasil, França, Reino Unido, Espanha e Alemanha, contribuindo esta cultura de forma
positiva para o saldo da balança comercial, e tratando-se de cultura onde Portugal é autossuficiente.

Os principais pontos fortes que a cultura tem demonstrado nos últimos anos passam pelos crescentes
níveis de produtividade registados (e consequentemente dos volumes de produção), pelo aumento
sucessivo do peso que a produção certificada DOP “Pêra Rocha do Oeste” tem na produção total (em
2011 apenas 34,3% da produção total detinha certificação DOP, aumentando para os 67,2% em
2019), e pela elevada resistência que o fruto nacional revela face à conservação, transporte e
manuseamento.

Saiba mais   

Indicadores

11.126
Empresas Apoiadas

1.960 Milhões de
euros

Garantias emitidas
3.654 Milhões de

Euros
Investimento apoiado

110.133 725 Milhões de
Euros

http://forms.gle/9y1vQ7kDFJAwFiAP7
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/subsetor-pera/


Emprego Apoiado Carteira Viva
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