novembro 2020

Foi constituído, no passado dia 3 de novembro, o Banco Português de Fomento, S. A. (BPF), instituição que
resulta da fusão, por incorporação, da PME Investimentos - Sociedade de Investimento S.A., e da IFD Instituição Financeira de Desenvolvimento S.A., na SPGM - Sociedade de Investimento S.A., que, por sua
vez, sucede em todos os direitos e obrigações dessas sociedades, conforme descrito no Decreto-Lei n.º
63/2020 de 7 de setembro.
O BPF tem como missão apoiar o desenvolvimento económico e social de Portugal, através da criação e
disponibilização de soluções inovadoras e adequadas às necessidades e desafios do ecossistema
empresarial, potenciando a capacidade empreendedora e a criação de emprego, e promovendo a
sustentabilidade e a coesão económica, social e territorial do país.
As atividades até então desenvolvidas pelas três entidades acima indicadas serão asseguradas pelo Banco
Português de Fomento numa lógica de coordenação estratégica, identificando e colmatando falhas de
mercado na oferta de produtos financeiros, a fim de tornar as respetivas atividades mais eficientes.
O website - www.bpfomento.pt - disponibiliza as últimas atualizações sobre o BPF, a sua atividade e outras
informações relevantes.

Atualidade
FAO publica manual do inovador em sistemas
alimentares sustentáveis
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)
publicou um manual intitulado "Possibilitando sistemas alimentares
sustentáveis: Manual do Inovador" que se dedica aos sistemas
alimentares sustentáveis e o seu papel fundamental para garantir que as
gerações futuras se alimentem com base em dietas saudáveis e sejam
seguras do ponto de vista alimentar.
Ler notícia completa

A Identidade do Azeite Alentejano
Face ao crescimento e evolução do setor, na ótica do Centro de Estudos
e Promoção do Azeite do Alentejo – CEPAAL – os olivicultores
alentejanos têm pela frente o grande desafio de, sem comprometer essa
evolução, evitar que se percam os elementos diferenciadores do azeite
da região, como as variedades tradicionais, que permitem preservar a
identidade do Azeite do Alentejo e da própria região.
Ler notícia completa

Boletim Ano Vitícola 2020
A ADVID – Associação para o Desenvolvimento da Cultura Duriense
disponibilizou o Boletim Ano Vitícola 2020, no seguimento do workshop
“Balanço Final do Ano Vitícola 2020”.
Desde as condições meteorológicas, passando pelo ciclo vegetativo,
pragas e doenças, evolução do estado hídrico da videira, potencial
produtivo ou evolução da maturação, este documento traça um perfil do
que se passou neste ano, com a inclusão de vários dados estatísticos.
Ler notícia completa

Banco Mundial lança nova plataforma online sobre a
água
O Banco Mundial, com o apoio da Aliança Mundial para a Segurança
Hídrica e Saneamento (GWSP, na sigla em inglês), lançou um portal com
os dados sobre a água a nível global, uma plataforma que permite, pela
primeira vez, pode-se consultar uma lista organizada de informação
disponibilizada por diversas fontes e instituições.
Ler notícia completa

Tome nota
Já pode inscrever os seus terrenos no Banco de Terras para pastores na região

Centro

Podem inscrever-se os proprietários de parcelas rústicas situadas nos concelhos de Mangualde, Nelas, Gouveia,
Fornos de Algodres, Penalva do Castelo e nas freguesias de Silgueiros, S. João Lourosa, Fragosela e Povolide,
no concelho de Viseu.
Os proprietários que pretendam inscrever os seus terrenos no Banco de Terras para pastores devem formalizar a
candidatura por email para o seguinte endereço: cideca@coape.pt. Em comunicado enviado às redações, a
RURIS – empresa de desenvolvimento de territórios – refere que esta iniciativa se trata de “um instrumento de
desenvolvimento e crescimento das economias locais, já que favorece o acesso a terras de novos
empreendedores rurais que pretendam dedicar-se à pastorícia, prevenindo assim o abandono de terras e a
degradação da paisagem”, conclui.

Para mais informações

Declaração de Existências de Suínos (DES) – Período obrigatório de declaração:
dezembro 2020
Durante o mês de dezembro, decorre mais um período obrigatório de Declarações de Existências de Suínos
(DES), conforme o aviso de PCEDA (Plano de Controlo e Erradicação da Doença de Aujeszky), da Direção-Geral
de Alimentação e Veterinária, publicado no portal.
A declaração das existências de suínos poderá ser efetuada diretamente pelo produtor na área reservada do
portal do IFAP, ou em qualquer departamento dos Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais, ou ainda nas
organizações de agricultores protocoladas com o IFAP, através do Modelo 800/DGV desmaterializado.

Para mais informações pode consultar o portal da DGV

Divulgação Setorial - Subsetor da Noz
Proveniente da nogueira, a noz é um fruto de casca rija, do grupo das oleaginosas. Entre setembro e
outubro, as nozes começam a cair das nogueiras.
A nogueira-comum (Juglans regia L) é uma árvore que pode medir até 25 metros e é de folhagem
caduca. Pertence à família Juglandaceae, nativa da Europa e da Ásia.
Em Portugal, as variedades que melhor se adaptam ao nosso clima são sobretudo aquelas cuja
floração ocorre no final do mês de abril (tulare, lara e chandler, fernor, fernette e franquette
preferencialmente). A produtividade dependerá da variedade da planta, podendo situar-se entre as 3

toneladas(ton)/hectare (ha) e as 6 ton/ha, sendo que, em anos de boa colheita, a copa das árvores
poderá atingir os 150 kg de nozes. Os custos com a implantação de um pomar rondam os 10.000€/ha.

Saiba mais
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