
Newsletter | Outubro 2021

 
 

REGISTE-SE AQUI

Atualidade
Fundo de Garantia de Crédito de Angola visita
Agrogarante 

A Agrogarante recebeu nos dias 18 a 21 de outubro, uma delegação do
Fundo de Garantia de Crédito (FGC) de Angola, a pedido destes, para
melhor conhecerem o modus operandi do Sistema Nacional de Garantia
Mútua.

Ler notícia completa  

http://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0H7a8XO1RyKa1grXw3sWUA
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/fundo-de-garantia-de-credito-de-angola-visita-agrogarante/


Certificação europeia de produção agrícola liderada
pela Universidade de Évora 

É no contexto do projeto OLIVARES VIVOS +, financiado pelo Programa
LIFE na área de Natureza e Biodiversidade, que Portugal passa a
integrar uma rede de países europeus que vai testar e implementar um
novo certificado que garanta a integração da biodiversidade na gestão
das agroecossistemas.

Ler notícia completa  

Comissão Europeia adota medidas excecionais de
apoio aos setores do vinho e da fruta e produtos
hortícolas 

As medidas adotadas pela Comissão Europeia, no dia 6 de outubro, para
o setor vitivinícola incluem apoios adicionais para os instrumentos de
gestão de riscos, nomeadamente seguros de colheitas e fundos
mutualistas, assim como o alargamento, até 15 de outubro de 2022, do
período de vigência das medidas de flexibilidade já em vigor.

Ler notícia completa  

Tome nota

SEGURO DE COLHEITAS CONTINENTE – CAMPANHA 2021 – ALTERAÇÕES  

O regime de aplicação da Ação 6.1 «Seguros», da medida 6 «Gestão do Risco e Restabelecimento do Potencial
Produtivo», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR2020, foi
alterado com a publicação da Portaria n.º 204/2021, de 7 de outubro, que procede à quarta alteração à Portaria n.º
18/2015, de 2 de fevereiro, anteriormente alterada pelas Portarias n.º 172/2016, de 20 de junho, n.º 46/2018, de
12 de fevereiro, e n.º 63/2020, de 9 de março. 
As principais alterações decorrem da redução do prejuízo mínimo indemnizável, do reforço do apoio ao prémio de
seguro de colheitas celebrado pelos responsáveis das explorações agrícolas familiares e da modificação do
regime de reduções e exclusões.

Mais informações aqui   

Análise Setorial Subsetor Abóbora 

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/certificacao-europeia-de-producao-agricola-liderada-pela-universidade-de-evora/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/comissao-europeia-adota-medidas-excecionais-de-apoio-aos-setores-do-vinho-e-da-fruta-e-produtos-horticolas/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/172481666/details/maximized


A abóbora é um fruto da aboboreira (Cucurbita spp), uma espécie de planta pertencente ao género
Curcubita e membro da família das Cucurbitáceas, da qual também fazem parte as melancias, os
melões e até mesmo os chuchus. Cultivadas no mundo todo por ser uma fruta muito saborosa e
nutritiva, e até mesmo para fins ornamentais, a abóbora faz parte da categoria dos maiores e mais
pesados frutos do mundo. Acredita-se que a abóbora seja provavelmente nativa do México e do sul
dos Estados Unidos e fazia parte da alimentação das civilizações Maia, Asteca e Inca.

Leia a notícia completa aqui   

Inovação

Descoberta de novo gene pode melhorar tempo de vida e
sabor do tomate 

Um grupo de investigadores descobriu um gene que poderá aumentar o tempo de vida do tomate,
sem sacrificar o seu sabor. A investigação envolveu o Boyce Thompson Institute (BTI), a Universidade
de Cornell, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) e a
Universidade de Zhejiang.

Leia a notícia completa aqui   
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