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Agrogarante inaugura nova Agência em Beja 

No dia 18 de setembro a Agrogarante inaugurou a sua nova Agência em Beja, que irá acompanhar as
Empresas e Empresários dos Distritos do Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve.
A cerimónia de inauguração teve início com o ‘cortar da fita’ pelo Presidente do Conselho de
Administração da Agrogarante, José Fernando Figueiredo e pelo Administrador Executivo Carlos
Oliveira.
José Fernando Figueiredo dirigiu algumas palavras aos vários convidados, entre eles representantes
institucionais, empresários das regiões e parceiros da banca.
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Fórum Agrogarante “Conversas de Agricultura” em
Beja! 

Após a inauguração da nova Agência em Beja, a Agrogarante realizou,
da parte da tarde, um Fórum sob o tema "Inovação e Competitividade”,
na EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva.
O Fórum teve o privilégio de contar com a presença da Administração da
EDIA, da Administração da SPGM, empresários do setor, representantes
de Instituições de Crédito, Associações Empresariais, DRAP e outros
Organismos Públicos e parceiros institucionais, que constituíram uma
plateia dinâmica e interativa com mais de 120 participantes.

Ler notícia completa  

Já é conhecido o novo comissário europeu da
Agricultura 

O polaco Janusz Wojciechowski será o próximo titular da pasta europeia
da Agricultura. Sucede assim a Phil Hogan, que assume agora a pasta do
Comércio. 
O novo comissário foi, durante largos anos, deputado do Parlamento
Europeu na área da Agricultura, sendo ainda membro do Tribunal de
Contas Europeu. 
O polaco, de 65 anos, é licenciado em Direito. Wojciechowski é ainda o
único representante do Grupo de Conservadores e Reformistas Europeus
(ERC), o quarto maior partido europeu.

Ler notícia completa  

Produzidas 725 mil toneladas de azeitona em Portugal
em 2018 

Em 2018 foram produzidas em Portugal cerca de 725 mil toneladas de
azeitona e 1,1 milhões de hectolitros de azeite, revela o Millennium Agro
News, publicação que conta com a colaboração da Agro.Ges. De acordo
com a publicação, o setor é um dos que mais tem contribuído para o
saldo positivo da balança comercial portuguesa e deverá continuar a
crescer nos próximos anos, sobretudo devido ao olival intensivo e
superintensivo instalado no Alentejo.

Ler notícia completa  

Estimativas apontam para 70 milhões de litros de
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vinho verde em 2019 

Processo, que envolve cerca de mil produtores e mais de 1500 pessoas,
trará um lucro por volta dos 45 milhões de euros em 2019. 
Em declarações ao ECO, o presidente da CVRVV (Comissão de
Viticultura da Região dos Vinhos Verdes), Manuel Pinheiro, afirmou que
“mesmo com uma produção inferior, é possível obter mais faturação,
tendo em conta a qualidade das uvas".

Ler notícia completa  

Exportações agroalimentares nacionais ultrapassam
importações 

Segundo o INE (Instituto Nacional de Estatística), durante os primeiros
sete meses do ano, as exportações do setor agroalimentar cresceram
3,1% face ao período homólogo.
Já as importações aumentaram 2,5%. No comunicado emitido pelo
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o secretário
de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, realça que
"estamos menos dependentes, aumentámos a nossa capacidade de
autoaprovisionamento e estamos as substituir as importações por
produção nacional".

Ler notícia completa  

Tome nota

Normas de execução do VITIS para 2019-2023

No âmbito do programa de apoio nacional no setor vitivinícola, a Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro de 2017,
estabelece as normas de execução do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para o
continente, para o período 2019-2023, previsto no Regulamento (UE) n.º 1308/2013, que estabelece uma
organização comum dos mercados dos produtos agrícolas, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de
dezembro.
O Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) estabelecem
as normas complementares, de caráter técnico e específico, de aplicação da presente portaria, constantes de um
manual, publicitado nos sites da internet do IVV e do IFAP.

Saiba mais  
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Encontram-se abertas até ao dia 15 de outubro as candidaturas ao investimento na transformação e
comercialização de produtos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020. As candidaturas
podem ser submetidas através do portal do PDR 2020. 

Candidate-se aqui  

Análise setorial do subsetor do Tomate Fresco 

A maior parte da produção do tomate na União Europeia tem origem no Sul da Europa, com destaque
para a Itália como maior produtor, seguido de Espanha e depois Portugal (Revista Frutas, Legumes e
Flores - Edição n.º 198 - Junho/2019).
O consumo do tomate fresco tem registado um aumento nos últimos 20 anos, atingindo, em 2018,
uma produção de 103.654 toneladas, numa superfície (ha) relativamente constante no triénio
2016/2018, cuja área rondou respetivamente, 1.367 (ha) em 2018, perfazendo uma produtividade
média de 75,8 toneladas por hectare. 

Ver mais  
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