setembro 2020

No dia 17 de setembro realizou-se o Webinar com o tema Investimento no setor Agroalimentar – O "Novo
Normal”, organizado pelo BPI, Correio da Manhã e Jornal de Negócios, que promoveram, este ano, a 9ª edição
do Prémio Nacional da Agricultura.
O Presidente do Conselho de Administração da Agrogarante, José Fernando Figueiredo, juntamente com
Filipe Núncio, COO da AgriMarketplace, José Pedro Salema, Presidente da EDIA, Manoel Batista, Presidente da
ADRIMINHO - Associação de Desenvolvimento Rural integrado do Vale do Minho foi um dos convidados para
integrar o painel de debate.
Foram abordados vários assuntos, entre eles as tipologias de investimento no setor nos últimos anos e as
tendências atuais.
José Fernando Figueiredo destacou a importância e o papel de relevo que a Agrogarante tem tido no apoio ao
setor primário, destacando a evolução verificada na atividade. No ano transato realizou-se cerca de 250 milhões
de euros de apoios ao setor e, considerando somente o ano de 2020, esses apoios já ultrapassaram os 700
milhões de euros. Acrescentou ainda, que, no atual contexto, o setor agroalimentar é fundamental para a
economia sustentável e que é visível o interesse crescente da população nas questões relacionadas com a
nutrição e os alimentos que adquirem, designadamente a composição dos mesmos, bem como a sua origem.
Tem-se verificado uma preocupação crescente com a pegada ecológica, pois a consciencialização da importância
do meio ambiente e da responsabilidade individual e coletiva que cada um de nós tem sobre o mesmo é
objetivamente maior nos dias de hoje.
O setor primário está numa fase de transição para a "Era da Digitalização” e o incremento do recurso à tecnologia
em proveito da produtividade e da eficiência na gestão de recursos ao longo da cadeia de valor – plataformas
digitais para recolha e partilha de conhecimento, automação/robotização, o recurso crescente a sistemas de
decisão inteligentes - são sinais significativos desta realidade
José Fernando Figueiredo terminou a sua intervenção dando nota da atual importância

dos "marketplaces”

digitais no que respeita ao escoamento de produtos. Por fim, referiu que aqueles,na sua maioria deixaram de ser

uma "medida temporária”, devida à Covid, para se tornarem num projeto sustentável de venda da produção do
setor.

Atualidade
Regras de funcionamento do Banco de Fomento já
foram publicadas
O regulamento que define a atuação do Banco Português de Fomento,
que apoiará as empresas na resposta à crise provocada pela pandemia,
já foi publicado em Diário da República.
A entidade resulta da fusão da IFD, da Sociedade Portuguesa de
Garantia Mútua (SPGM) e da PME Investimento.
O ministro adiantou ainda, à data, que entre as operações que o banco
vai desenvolver incluem-se não só o crédito direto às empresas, mas
também ajuda na gestão das garantias de Estado e apoio à
internacionalização.
Ler notícia completa

Climalert: a plataforma climática que indica como
otimizar a água e colheitas
O Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA) da Universidade do
Minho está a coordenar o projeto Climalert, que alerta os agricultores
sobre mudanças climáticas, ajudando-os a otimizar a irrigação das
culturas e a antecipar ou adiar colheitas.

Ler notícia completa

Criada rede de inovação para enfrentar no futuro os
desafios da agricultura

Foi apresentado em Nelas o projeto “rede de inovação” criado para
preparar respostas aos desafios do futuro.
“São 24 polos que constituem uma rede que se quer consolidada,
moderna, tecnológica e preparada para fazer face àquilo que são os
desafios que temos pela frente como o combate às alterações climáticas,
o esbater as desigualdades sociais e territoriais”, explicou Maria do Céu
Antunes.

Ler notícia completa

Reconhecimento facial para animais adaptado à
produção animal
Depois de se tornar num dos principais países criadores de recursos de
reconhecimento facial em humanos, a China pretende adaptar esta
tecnologia aos focinhos de animais com o objetivo de a utilizar na
produção animal.
De acordo com a publicação Zap.aeiou, o investigador Zhao Jinshi, da
Universidade de Cornell, em Nova Iorque, EUA, explicou que têm sido
realizados testes com animais específicos, como ovelhas, porcos e
vacas.

Ler notícia completa

Tome nota
Pedidos de pagamento do VITIS podem ser adiantados
Devido às restrições provocadas pela Covid-19, e de modo a apoiar os trabalhos de reestruturação da vinha, é
possível antecipar a submissão de pedidos de pagamento adiantado para as candidaturas aprovadas na
campanha 2020/2021.
Os beneficiários e entidades protocoladas podem proceder ao registo dos pedidos de pagamento adiantado na
Área Reservada do Portal do IFAP, em O Meu Processo» Candidaturas » VITIS » Campanha 2020/2021
(beneficiários) ou em Gestão de Formulários e Candidaturas (entidades protocoladas), desde que as candidaturas
se encontrem no estado “Selecionada” (aprovada).
O valor do adiantamento será igual a 80% do montante da ajuda aprovada, mediante a prestação de uma garantia
de igual montante, conforme definido na alínea b) do n.º 1 do Art.º 13.º do Anexo à Portaria n.º 220/2019, de 16 de
julho, estando as minutas disponíveis no Portal e devendo o original da garantia ser apresentado na Direção
Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) da área de intervenção da candidatura.

A Agrogarante emite as garantias necessárias a estes adiantamentos.
Alerta-se que, no caso de ser apresentado um pedido de adiantamento, o prazo de execução final dos
investimentos é 30 de junho de 2022, sendo este prazo igual para candidaturas agrupadas e individuais, devendo
ser apresentado até esta data o pedido de pagamento final (libertação da garantia), conforme definido no referido
Anexo à Portaria.

Para mais informações

Exportação
Exportações agroalimentares sobem 0,4% até junho para 3,28 mil milhões de euros
"De janeiro a junho de 2020, em relação ao período homólogo de 2019, registou-se um ligeiro acréscimo das
exportações, de 3.271 para 3.285 milhões de euros (+0,4%), e uma diminuição das importações, de 5.101 para
4.870 milhões de euros (-4,5%)”, apontou, em comunicado, o Ministério da Agricultura.
Só em junho, as exportações progrediram 5,2% para 552 milhões de euros, em comparação com o mesmo mês
do ano anterior, enquanto as importações recuaram 0,7% para 801 milhões de euros.
De acordo com o ministério tutelado por Maria do Céu Antunes, por produto, as plantas vivas e os de floricultura
cresceram, em junho, 39,7%, seguindo-se os vinhos e mostos (16%), os frutos (6,2%) e os produtos lácteos, ovos
e mel (4,4%).
Para o Governo, "apesar do contexto ainda marcado pelos efeitos socioeconómicos da pandemia”, estes dados
representam já um sinal de retoma.

Divulgação Setorial - Subsetor do Milho
O milho (Zea mays) é um cereal que pertence à família das gramíneas. No contexto agrícola o milho é
das culturas arvenses mais importantes e mais cultivadas em Portugal, com uma área instalada que
rondas os 160mil hectares. É uma cultura associada quer à produção de silagem quer à produção de
grão. As sementeiras iniciam-se no final do Inverno, prolongando-se por toda a Primavera. A colheita
dá-se no final do Verão.
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