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Notas Prévias 

Por António Gaspar, Presidente da Comissão Executiva da Agrogarante 

Setembro é, por natureza, a reentré num novo ciclo para a maioria das atividades e pessoas em geral. Renovam-
se expetativas, cerram-se fileiras para novos desafios que se perfilam, bem como para aqueles que ainda não
foram ultrapassados. Todavia, na Agrogarante não existe lugar a reentradas, considerando estes tempos
desafiantes, temos trabalhado incessantemente no apoio às empresas e empresários do setor agrícola,
agroindustrial, das pescas e florestas.

A política da Agrogarante consiste num acompanhamento próximo e no esclarecimento de todas as questões que
se colocam no desenvolvimento daqueles setores. Para além da nossa rede de agências distribuída pelo País,

com portas abertas, também a participação em diversas Feiras do Setor, desde o início do ano, nas quais
reforçamos a nossa relação de proximidade com clientes e parceiros, é disso exemplo. Até ao momento a equipa
da Agrogarante marcou presença em certames de norte a sul do continente e dos Açores, concretizando a sua
participação na Agro em Braga, na Feira Nacional de Agricultura em Santarém, na Ovibeja em Beja e na Feira
Agrícola dos Açores, na Ilha de São Miguel. Paralelamente a estas ações, a organização de Webinars e Fóruns
em que a participação é híbrida marcou a agenda da Sociedade, eventos estes nos quais foi possível colocar em
debate temas pertinentes do setor. Por último, refira-se o esforço desenvolvido na realização de diversas reuniões
de acompanhamento e aconselhamento, com clientes e parceiros.

Nem sempre o futuro nos contempla com boas surpresas, nem sempre temos o caminho desbravado, mas, para
todos aqueles que o percorrem connosco, uma coisa é certa, a Agrogarante estará sempre disponível para ajudar
a ultrapassar adversidades e suportar o crescimento das iniciativas empresariais cuja atividade se enquadra na
nossa área de intervenção setorial. Como tal, a todos os que estão em fase de reentré, podem contar connosco. A
todos aqueles que, como nós, não pararam, seguimos juntos!

Atualidade
Agrogarante marcará presença no Fórum Iberoamericano 

A Associação Ibero-Americana de Garantia (REGAR) e o Banco de Desenvolvimento da República de
El Salvador (BANDESAL) estão a organizar o XXV Fórum Ibero-Americano sobre Sistemas de
Garantia e Financiamento para PMEs na cidade de San Salvador, de 12 a 14 de outubro de 2022.

Ler notícia completa  

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/agrogarante-marcara-presenca-no-forum-iberoamericano/


AECM em Viena de Áustria 

A AECM – Associação Europeia de Garantia Mútua retomou a realização
presencial da sua Assembleia Geral e Seminário anuais. 
Este ano o evento realizou-se entre os dias 14 e 16 de setembro, em
Viena, Áustria.

Ler notícia completa  

IPBeja realizou a Semana Nacional do
Empreendedorismo 

O IPBeja acolheu a Semana Nacional do Empreendedorismo, de 12 e 15
de setembro, com a presença de alunos, docentes e técnicos de 20
instituições de ensino superior. No programa dessa semana realizaram-
se atividades no âmbito do 18.º concurso do Poliempreende e da
Semana Nacional de Co-Criação - Link Me UP.

Ler notícia completa  

Português entre os nomeados para o SIMA Farming Awards 

“O SIMA Farming Awards, que pretende revelar as práticas agrícolas europeias mais inovadoras e
destacar as iniciativas inovadoras dos agricultores, tem entre os seus nomeados o português Sérgio
Antunes. Nesta primeira edição do prémio foram selecionados 14 agricultores comprometidos com a
transição sustentável."

Ler notícia completa  

Tome nota

Operação 6.2.2. “Restabelecimento do Potencial Produtivo” em vigor até 22 de
novembro 

Os apoios concedidos no âmbito desta operação visam apoiar a reconstituição ou reposição das condições de
produção das explorações agrícolas afetadas por calamidades naturais, acidentes climáticos adversos ou eventos
catastróficos por forma a criar condições para o seu regresso a uma atividade normal.

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/aecm-em-viena-de-austria/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/ipbeja-realizou-a-semana-nacional-do-empreendedorismo/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/portugues-entre-os-nomeados-para-o-sima-farming-awards/


Saiba mais sobre este e outros anúncios aqui  

Exportação

Exportações de frutas, legumes e flores valeram 939 M€
no primeiro semestre 

“Nos primeiros seis meses de 2022, o valor das exportações nacionais de frutas, legumes e flores foi
de 939 milhões de euros, o que significa um incremento de 16% face ao mesmo período do ano
anterior. No primeiro semestre, o volume das vendas internacionais atingiu quase 805.000 toneladas,
representando uma subida de 14%."

Saiba mais  

Análise Setorial

Subsetor Bovinos de Carne 

A produção de Bovinos de Carne em Portugal é um subsetor com uma importância significativa no
contexto agroalimentar português. Desde logo, a Carne de Bovino é o terceiro tipo de carne mais
consumido pelos Portugueses (cerca de 214.000 toneladas consumidas), ficando apenas atrás da
carne de suíno e carne de animais de capoeira. Representou em 2021 cerca de 11,3% do total de
Carne produzida em Portugal (102.954 toneladas de carne bovino produzida face à produção total de
carnes de 911.360 toneladas).

saiba mais  

As nossas Agências

http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/exportacoes-de-frutas-legumes-e-flores-valeram-939-m-no-primeiro-semestre/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/subsetor-bovinos-de-carne/
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