
Outubro Agrogarante

Caros Mutualistas e Parceiros, 

Ao longo deste ano a Agrogarante – Sociedade de Garantia Mútua, S. A.,
juntamente com todas as entidades do Sistema Nacional de Garantia Mútua,
apostou na renovação da sua imagem. 
A composição da nova identidade e imagem assenta num crescimento
sustentado e consistente, que se associa a valores fundamentais como a
prosperidade e o sucesso. São estes valores que pautam o trabalho que a
Agrogarante realiza em conjunto com os seus mutualistas. 

De destacar ainda neste ano outros marcos importantes para a sociedade, como o lançamento da linha Capitalizar
2018, a 31 de Julho, para apoiar as empresas na obtenção de financiamentos em melhores condições de preço e
prazo. Esta nova linha refle a intenção clara da Agrogarante continuar a apoiar os seus mutualistas e todo o tecido
empresarial português, com o objetivo primordial de promover e apoiar o crescimento sustentado do setor
Primário. 
É fundamental para a Agrogarante o acompanhamento próximo dos seus mutualistas e o acesso a todo o tecido
empresarial, objetivo este que se tem traduzido na inauguração de agências em diferentes zonas geográficas do
país ao longo dos últimos anos. Realça-se a abertura, a breve prazo, de uma nova agência em Beja!
É nesta senda que a Agrogarante continuará a trabalhar, tendo sempre em vista o sucesso de cada um dos
nossos mutualistas!

Uma Solução para a Capitalização – Linha Capitalizar
2018 

http://agrogarante.pt/pt/catalogo/capitalizar-2018/


Com a crescente necessidade de fundo de maneio das micro, pequenas e médias empresas,
apresentamos uma solução – a linha capitalizar. 
A nova solução disponível desde 31 de Julho, o último, permite financiamentos mais vantajosos e
soluções mais adaptadas a todas as empresas. Com uma dotação de 1.600 milhões de euros e com 5
linhas especificas: Micro e Pequenas empresas, Indústria 4.0/ Apoio à Digitalização, Fundo de
Maneio, Plafond de Tesouraria e Investimento – Projetos 2020 e Geral.

Saiba mais  

ATUALIDADE

É Português o Melhor Jovem Agricultor da Europa

O prémio Melhor Jovem Agricultor Europeu 2018 foi atribuído, em Bruxelas
(Bélgica).
O projeto pertence a Manuel Grave, que investiu na instalação de um
amendoal em regime superintensivo numa exploração no concelho de Portel.
O jovem agricultor alentejano avaliou o seu projecto, com base numa área de
cerca de 70 hectares, e foi premiado no Congresso Europeu de Jovens
Agricultores, que decorreu na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Vinha Açoreana com futuro promissor

Um trabalho notável na recuperação das vinhas Açoreanas, principalmente na ilha do Pico, dão uma esperança
renovada aos agricultores, para conseguirem quadruplicar nos próximos 5 anos a sua produção vinícola.
Na área de vinha recuperada, 90% são castas brancas tradicionais dos Açores e o vinho branco é o mais
procurado tanto na exportação como no turismo local.
Mercados como o Canadá, E.U.A e mais 20 países europeus são os principais destinos das exportações viniculas

http://agrogarante.pt/pt/catalogo/capitalizar-2018/
http://agrogarante.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=267


Açoreanas.
O preço elevado da uva para o produtor é o principal fator de sucesso deste
crescimento notável.

Uma Agroglobal em constante crescimento

Valada do Ribatejo recebeu mais uma Agroglobal, uma feira agrícola com
características especiais. Máquinas em trabalho real, pequenas feiras dentro
da feira principal e várias palestras em 3 auditórios foram os principais
ingredientes de um certame de sucesso que superou todas as espetativas. 
390 expositores, mais de 50 mil visitantes, mais de 120 máquinas em
trabalho real e 19 culturas instaladas são alguns dos números que atestam
esse sucesso.
A Agrogarante tem vindo associar-se a este evento único, no qual apresenta

aos empresários do setor as melhores soluções para os seu negócios.

35ª Ovibeja assistiu ao Fórum "Conversas de Agricultura da
Agrogarante"

A Agrogarante deixou a sua marca na 35ª Edição da Ovibeja, uma das
maiores e mais prestigiadas feiras de agricultura do país, com mais um
fórum “Conversas de Agricultura”.
“Sustentabilidade e valor acrescentado” foi o principal tema trazido a debate
pela Agrogarante.
A qualidade dos oradores motivou grande interesse e participação dos
visitantes.
A Agrogarante continuará a marcar presença nas futuras edições deste
importante evento para o setor primário, designadamente na sua edição de
2019! 

"Como reverter as alterações climáticas" é o tema que está a suscitar mais expetativas para a edição do próximo
ano.

Agrogarante organizou Fórum na 55ª Feira Nacional da
Agricultura



A Feira Nacional da Agricultura tornou-se ao longo dos anos num dos
principais espaços de debate sobre a agricultura.
Mais de 6000 participantes em todos os fóruns de debate foi uma das
evidências que sustentam a importância deste espaço de discussão para o
presente e futuro da agricultura em Portugal. 
Na sala Tejo, a Agrogarante apresentou e debateu com os presentes uma
vez mais o tema “Sustentabilidade e valor acrescentado”. Neste Fórum foram
apresentados alguns casos de sucesso de empresas apoiadas pela
Agrogarante, tais como a Lusosem, a Orivárzea, a Tiago Cabaço Wines e a
Quinta do Juncal.

Tome nota

Web Summit e o impacto das novas tecnologias na Agricultura 

Vai decorrer em Novembro, em Lisboa, a Web Summit 2018. A importância das novas tecnologias na agricultura
tem sido alvo de um crescente destaque cada vez com mais ênfase, nomeadamente quanto aos sistemas de
regas inteligentes, a monitorização de culturas, entre outros casos que são exemplos desta crescente
participação.
Na edição de 2017, empresas como a FarmControl e a AgroInsider contaram-se entre as oito que mais
solicitações de reuniões receberam mesmo antes da cimeira começar. 

Ver mais  

SOLUÇÕES DE GARANTIA

Linha de Crédito para limpeza de apoio a florestas 

Operações de financiamento destinadas a apoiar a realização de gestão ativa da floresta, no que
respeita à adequada limpeza de combustíveis em áreas florestais. 

Saiba mais  

http://www.vidarural.pt/agroindustria/agricultura-tambem-web-summit/
http://www.agrogarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-limpeza-da-floresta/
http://www.agrogarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-limpeza-da-floresta/


Linha seca 2017 - Alimentação Animal 

Operações destinadas a apoiar necessidades de tesouraria decorrentes da situação de seca extrema
ou severa em Portugal continental, nomeadamente para apoio aos custos associados à alimentação
animal. 

Saiba mais  

Indicadores 

8.106
Empresas Apoiadas

1.132 Milhões de
euros

Garantias emitidas
2.224 Milhões de

Euros
Investimento apoiado

96.155
Emprego Apoiado

400 Milhões de
Euros

Carteira Viva

FUTUROS EVENTOS

Fórum Agrogarante em Ponta Delgada

Vai decorrer em Ponta Delgada, no Hotel Marina Atlântico, no dia 13 de
Novembro de 2018, com início previsto para as 14h.45, um Fórum
organizado pela Agrogarante com o tema: “Sustentabilidade e Valor
Acrescentado”. 
Convidamo-lo a participar neste fórum formalizando a sua inscrição através
do email mkt@agrogarante.pt, indicando: 

http://www.agrogarante.pt/pt/catalogo/linha-seca-2017-alimentacao-animal/
http://www.agrogarante.pt/pt/catalogo/linha-seca-2017-alimentacao-animal/


Nome | Empresa | Cargo | Email | Contacto telefónico

A Agrogarante vai estar presente, pela primeira vez, na Tecfresh, na 2ª
Edição da feira, que vai decorrer no CNEMA, em Santarém, de 15 a 17 de
Novembro. 

A Tecfresh divulga e mostra as evoluções tecnológicas que acontecem no
setor agrícola, promove o encontro de profissionais no setor e é uma ponte
para estabelecer relações comerciais entre empresas, discutir negócios e
apresentar as novidades relacionadas com o setor.
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