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José Fernando Figueiredo no Congresso AHRESP 
O Presidente do Conselho de Administração da Agrogarante, participou no
Congresso AHRESP, que se realizou em Coimbra, no Convento São
Francisco, nos dias 14 e 15 de outubro. 
Sustentabilidade: Utopia ou Sobrevivência? Foi o tema do mais nobre evento
da AHRESP em 2022, “um tema abrangente e transversal, que englobou a
sustentabilidade fiscal, financeira, económica, laboral, ambiental e social”,
informou Carlos Moura, Presidente da AHRESP. 
Ao longo de dois dias, em duas sessões plenárias e 22 sessões paralelas, o
Congresso AHRESP reuniu mais de 60 intervenientes: empresas,

comunicação, política, academia foram representadas num painel de oradores diverso, que contribuiu para

analisar, refletir e desenhar ações para o futuro, num contexto socioeconómico volátil como o que atualmente
vivemos.  
A intervenção de José Fernando Figueiredo como orador teve lugar na Sessão “Sustentabilidade Económica – A
transformação dos negócios”.



Atualidade
Conferência Towards a more resilient and sustainable
agriculture sector – 8th annual EU conference on
EAFRD financial instruments 

Vai realizar-se no próximo dia 16 de novembro, em Praga, na Chéquia, a
conferência “Rumo a um sector agrícola mais resiliente e sustentável – 8ª
conferência anual da UE sobre instrumentos financeiros do FEADER". O
setor agrícola da UE, os agricultores e as zonas rurais enfrentam
desafios crescentes. A rutura duradoura na produção e no consumo
devido aos efeitos do Covid-19, a atual crise energética e o aumento da
inflação, a guerra na Ucrânia, bem como diversos acontecimentos
climáticos bastante devastadores (como incêndios e inundações) estão a

colocar os rendimentos dos agricultores e as perspetivas económicas sob
uma pressão significativa.

Ler notícia completa  

7th World Congress on Rural and Agricultural Finance
| November 23 - 25 | Morelia, Mexico 

Vai decorrer em Morelia, no México, o 7º congresso Mundial em Finanças
Rurais e Agrícolas, entre 23 e 25 de novembro. 
O 7º Congresso Mundial (7WC) em Finanças Rurais e Agrícolas tem
como objetivo aproximar as instituições membros e todos os parceiros
interessados do setor do desenvolvimento para discutir os temas que
definem o futuro do fluxo financeiro para o sector rural e agrícola e para
trazer uma mensagem poderosa à comunidade política mundial.

Ler notícia completa  

Agrogarante marca presença nos “Workshops Rede
de Empresas” do PORTUGAL SOU EU 

Nos dias 20 e 21 de outubro, a Agrogarante marcou presença nos
Workshops Rede de Empresas do Portugal Sou Eu, organizados pela
AEP.  
“Boas práticas no negócio digital”, foi o tema central destes workshops,
nos quais foi apresentado um conjunto de estratégias que podem ser
criadas em diversos meios digitais com o objetivo de atrair mais negócio,
criar relacionamentos e promover empresas, produtos ou serviços.

Ler notícia completa  
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Programa Nacional para a Promoção da Alimentação
Saudável 2022-2030 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) iniciou o processo de consulta pública
do novo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável
(2022-2030).

Ler notícia completa  

INOVAÇÃO

Tecnologia de ponta na rega reflete mudança na
agricultura suportada pela inovação – DGADR 

O recurso a tecnologia de ponta para a rega reflete uma mudança de paradigma no setor agrícola em
Portugal, na última década, suportado pela inovação, mote da cimeira da AgroInovação, destacou o
responsável da DGADR. 

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/programa-nacional-para-a-promocao-da-alimentacao-saudavel-2022-2030/
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O setor agrícola, na última década, efetuou das maiores transformações ao nível da incorporação da
tecnologia. Hoje estamos a regar 82% mais com tecnologias localizadas de ponta. Isto significa que o
setor está a incorporar as práticas tecnológicas mais eficientes”, apontou o diretor-geral da Direção-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Rogério Lima Ferreira, em declarações à
Lusa.

Ler Notícia  

Subsetor Tomate 

A cultura do tomate detém uma longa tradição na produção agrícola nacional. Trata-se da principal
cultura produzida em Portugal com destino para a indústria – de acordo com o INE, no ano de 2021
foram produzidas 1 601 304 toneladas de várias culturas cujo destino é a indústria, das quais o tomate
representou 99,3%. Também dentro das culturas hortícolas o tomate foi em 2021 a cultura com maior
produção – foram produzidas nesse ano um total de 1 315 885 toneladas de culturas hortícolas, com o
tomate em fresco a ter o maior peso (149 990 toneladas, equivalente a 11,4%).

Saiba mais  
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