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“Conversas de Agricultura” em Coimbra
A "Inovação e Competitividade” foi o tema de mais uma sessão das “Conversas de Agricultura”
promovidas pela Agrogarante desta feita no Centro de Eventos Bissaya Barreto, em Coimbra, no
passado dia 24 de outubro.

O Fórum 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

Atualidade
Fórum Conversas de Agricultura em Vila Real
A Agrogarante irá promover o Fórum "Conversas de Agricultura” no dia 7
de novembro, na Quinta do Paço Hotel em Vila Real.
O Fórum, com início previsto para as 14h15, terá como tema central
"Inovação e Competitividade”.
Ler notícia completa

INE: Aumento da produção de maçã e estagnação da
pêra
Segundo o Boletim Mensal da Agricultura e Pescas do INE (Instituto
Nacional de Estatística), a produção de maçã pode chegar às 340 mil
toneladas, o maior aumento dos últimos 30 anos. A produção de pêra
deverá apresentar resultados semelhantes à da campanha anterior.
Em relação à maçã, é expectável assistirmos a um aumento de produção
face à campanha anterior nas principais regiões produtoras de maçã,
ainda que de forma bastante mais expressiva em Trás-os-Montes, onde
irá aumentar 65%.
Ler notícia completa

Recenseamento Agrícola 2019 começa em outubro
A recolha de dados para o recenseamento agrícola é realizada pelo INE
(Instituto Nacional de Estatística) e teve início no dia 25 de outubro em
todo o território nacional tendo como alvo as explorações agrícolas.
Ler notícia completa

Setor agroalimentar melhora autonomia financeira
Segundo a Iberinform, no ano de 2018, o setor agroalimentar gerou um
volume de negócios de 18 mil milhões de euros.
Representando 5,2% das exportações nacionais, o setor é composto por
24 607 empresas, das quais 70% são microempresas com uma média de
três empregados e um volume médio de vendas de 128 mil euros.

Ler notícia completa

Tome nota
Até 12 de novembro estão abertas candidaturas “Investimento Jovens Agricultores
na exploração Agrícola”
Estas candidaturas têm como objetivo fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas e da
estrutura produtiva agroindustrial, potenciado a criação de valor, a inovação, a qualidade e segurança alimentar, a
produção de bens transacionáveis e a internacionalização do setor. Reforçar a viabilidade das explorações
agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a capacitação organizacional e o redimensionamento das
empresas. Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas
ambientais e de higiene e segurança no trabalho.
Candidate-se aqui

Candidatura aberta até dia 31 de dezembro para apoio à Inovação e à Transferência
de Conhecimentos entre Cientistas e Pescadores
Com o objetivo de promover o reforço da competitividade das empresas, através do estímulo à criação e
implementação e implementação de processos e produtos inovadores nas pescas e na transformação e
comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura, selecionando projetos que constituam pequenas
iniciativas empresariais de operadores da fileira da pesca, ao nível da Investigação e da Inovação.
Candidate-se aqui

Divulgação Setorial - Subsetor Cereja
De acordo com o Boletim Mensal da Agricultura e Pescas de Julho de 2019, as condições
meteorológicas favoráveis permitiram que a maturação da cereja decorresse com normalidade. Em
termos previsionais é esperada uma produção global em redor das 19 mil toneladas (10% acima da
campanha anterior), sem registo de dificuldades de comercialização.
Saiba mais
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