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Prémio Nobel da Paz Atribuído ao Programa Alimentar das
Nações Unidas
A Agrogarante congratula-se com a distinção, por parte do Comité Nobel, ao
Programa Alimentar das Nações Unidas, considerando que esta releva a
importância do setor Agrícola e Agroindustrial.
A decisão de atribuição do Prémio Nobel da Paz ao Programa Alimentar
Mundial assentou nas seguintes premissas: "Pelos seus esforços em
combater a fome, pelo seu contributo em melhorar as condições para a paz
em áreas afetadas por conflitos e por agir como uma força motriz nos
esforços para prevenir o recurso à fome como uma arma de guerra e
conflito”.
Esta é sem dúvida uma atribuição inovadora e uma honrosa distinção para o
setor. A produção alimentar é agora, reconhecidamente, um dos pressupostos para que possa existir a Paz no
Mundo.
Este Prémio é um motivo de enorme satisfação e orgulho para os agricultores e para todos aqueles que fazem
parte de todo este processo produtivo.

Atualidade
LAE Covid – 19 – Apoio às Médias Empresas, Small,
Mid Caps e Mid Caps
Criada no âmbito das medidas de caráter extraordinário para apoio ao
emprego e à normalização da atividade empresarial, a Linha de Apoio à
Economia COVID-19 - Apoio às Médias Empresas, Small Mid Caps e
Mid Caps permite às empresas portuguesas, mais afetadas pelas
restrições impostas para contenção da pandemia do novo coronavírus,
financiarem em melhores condições de preço e de prazo, as suas
necessidades de tesouraria. A 30 de setembro de 2020, foi
disponibilizada a nova linha específica de Apoio às Médias
Empresas, Small Mid Caps e Mid Caps.
Ler notícia completa

Estudantes portuguesas vencem competição
europeia de eco-inovação alimentar
O projeto OrangeBee, desenvolvido por duas alunas da Universidade de
Aveiro, foi o grande vencedor da Ecotrophelia Europe, a maior
competição europeia de eco-inovação alimentar, que desafia estudantes
do ensino superior a desenvolverem produtos inovadores e sustentáveis
para o setor agroalimentar.
Ler notícia completa

Inovação no ADN do Olival Moderno
São os fatores edafoclimáticos e a agricultura de precisão que permitem
ao Alentejo ser hoje um dos líderes incontestáveis da olivicultura mundial,
com uma produtividade por hectare que pode ir até às 20 toneladas
quando, no ano de 2000, o país tinha produtividades médias de uma
tonelada por hectare. Esta afirmação é do diretor executivo da Olivum –
Associação de Olivicultores do Sul – que vê o setor na linha da frente
para responder aos desafios de sustentabilidade, nomeadamente ao
Green Deal, garantindo maior produção por hectare, através de ganhos
de eficiência, sem que para tal se tenha que recorrer única e
exclusivamente a um aumento da superfície agrícola, daí falar-se em
“revolução tecnológica”.
Ler notícia completa

OE2021: Ministério da Agricultura terá quase 1 220
milhões de euros para gastar em 2021
De acordo com o relatório que acompanha a proposta de lei do
Orçamento do Estado (OE) para 2021, a despesa total do ministério será
de 1.219,6 milhões de euros.
A despesa efetiva consolidada está fixada nos 1.186,2 milhões de euros,
com dotações destinadas à concessão de apoios ao setor no âmbito do
Fundo Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA), Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas (FEAMP).

Ler notícia completa

UE quer desmistificar o modelo de produção de
suínos
Os benefícios e os inconvenientes da carne de porco têm sido
amplamente debatidos e são objeto de múltiplos mitos que geram
desinformação e confundem os consumidores. Para contrariar esta
tendência, a União Europeia lançou uma campanha – Let´s Talk About
Pork From Europe – para desmistificar o modelo de produção europeu de
carne de porco.
Ler notícia completa

Tome nota
Candidaturas ao PDR 2020 - Drenagem e Estruturação Fundiária, Tipologia
Operações de drenagem, defesa contra cheias e a conservação do solo
As candidaturas a este apoio estão abertas desde 16 de Outubro de 2020 às 10:00 e fecham a 16 de Novembro
de 2020 às 17:00, esta operação tem como principais objetivos:
- Melhorar as condições de drenagem e prevenir a salinização dos solos, através do controle do nível freático e da
defesa contra cheias;
- Combater a erosão dos solos agrícolas;
- Promover a melhoria da estrutura fundiária, através da reorganização da propriedade e das explorações

Candidate-se aqui

Aprovada a Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030
Foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, a 13 de outubro de 2020, que aprova a Agenda
de Inovação para a Agricultura 2020-2030.
A Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 foi publicada em Diário da República, com propostas de
“resposta ágil e adequada”, segundo o Governo, a desafios do setor agroalimentar, como alterações climáticas,
mudanças no consumo e digitalização. Apresentada no início de setembro, debruça-se sobre a coesão, a
agricultura e a floresta, traçando uma estratégia de médio prazo para o setor, que inclui previsões de alteração na
demografia, com menos população em Portugal, mas mais a nível mundial e mais concentrada nas cidades, e
menos recursos.
A agenda pretende também promover um “maior respeito pela natureza e pela preservação da biodiversidade”,
combatendo a degradação dos solos e o desperdício no processo produtivo, e um modelo agrícola sustentável,
que assegure uma alimentação de qualidade e em quantidade, assente em produtos frescos, da época, locais, em
cadeias curtas, por forma a reduzir a pegada ecológica.

Exportação
Cresceram 8,3% em agosto a exportações de vinhos portugueses
As exportações dos vinhos portugueses estão a crescer. Só no mês de agosto verificou-se um aumento das
exportações de 8,3% em valor e 8,2% em volume, em relação ao período homólogo.
No acumulado do ano, o crescimento foi de 2,3% em valor (janeiro a agosto) e 3,4% em volume, revelou o
Ministério da Agricultura, em comunicado, citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).
No que diz respeito aos principais mercados, em agosto, verificou-se uma “recuperação nas vendas para França e
Brasil, com variações de +22,4% em valor e +16,8% em volume, no primeiro caso, e +67,2% em valor e +41,2%
em volume, no caso do Brasil”, de acordo com o documento.
Analisando o acumulado do ano, registou-se “o crescimento das vendas para os EUA (+9,7% em valor e +16,9%
em volume), Reino Unido (+11,2% em valor e +21,7% em volume) e Brasil (+14,3% em valor e +16% em volume),
com variações em volume superiores a dois dígitos” em termos homólogos.
Apesar destes dados positivos, “o mercado francês (-5,1% em valor e -5,3% em volume) e o alemão (-0,3% em
valor e -17,6% em volume) continuam a apresentar quebras” face aos primeiros oito meses do ano passado.
O Ministério da Agricultura destacou ainda “a oportunidade encontrada pelos operadores portugueses junto dos
mercados nórdicos (Suécia, Noruega e Finlândia)”, locais onde se registaram “taxas de crescimento superiores a
40% nos meses de janeiro a agosto deste ano, tanto em valor como em volume”.

Divulgação Setorial - Subsetor da Castanha
Segundo o Boletim Mensal da Agricultura e Pescas do INE, de outubro de 2019, estima-se que o
rendimento unitário da castanha em 2019 tenha regressado a valores próximos de uma tonelada por
hectare. Existe alguma heterogeneidade nos soutos quanto ao número de ouriços e quanto ao seu
desenvolvimento. Efetivamente, a progressiva infestação dos pomares de castanheiros pela vespa
das galhas do castanheiro tem limitado o potencial produtivo da cultura, todavia, estima-se um
aumento de 10% no rendimento unitário face a 2018, para cerca de 0.96 toneladas por hectare, a
mais alta produtividade dos últimos treze anos.
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