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NA
HORA

permitirão visitar, durante um ano, muitos dos serviços 
pediátricos dos 17 Hospitais Públicos onde a ONV está 
presente semanalmente. Para apoiar esta causa, 
poderá efetuar o seu donativo e desfrutar das 
seguintes atividades lúdicas: Batismo a Cavalo - 
Donativo: 2 euros; Circuito de Trator infantil - 
Donativo: 2 euros; Slide - Donativo: 2 euros; Touro 
Mecânico - Donativo: 2 euros; Delta Cafés - Donativo: 
0,10€ por cada café vendido, oferecido pela Delta; 
Caminhada Solidária BP (sábado, 3 de setembro, 
pelas 10 horas) - Donativo - Valor da inscrição de 2€ 
mais a contribuição do sponsor de 4€, perfazendo um 
total de 6€.
Ajude a Operação Nariz Vermelho a receitar alegria 
às crianças hospitalizadas!

A CONFAGRI participará ativamente neste evento 
estando presente com um stand próprio na zona 
institucional. 

Visite-nos entre 1 e 4 de setembro, no Espaço 
AGROS. 

A entrada é livre até às 18h00 e domingo todo o dia.

O IFAP veio informar que após a conclusão da fase de 
candidaturas ao Apoio Extraordinário aos Custos com 
a Energia no setor da produção e comercialização de 
produtos agrícolas, decorre a fase de fornecimento dos 
dados de consumo pelos comercializadores de 
energia, conforme previsto no Despacho n.º 
6993/2022, de 25 de maio, que veio operacionalizar o 
apoio criado pela Lei n.º 37/2021, de 15 de junho.
É ainda informado pelo IFAP que aquele Instituto 
encontra-se a tratar os referidos dados, relativos 
aos consumos do primeiro semestre de 2022, com 
vista a efetuar o primeiro pagamento até ao dia 30 
de Setembro.

 

ELETRICIDADE VERDE - 
PAGAMENTO DO APOIO À 
ELETRICIDADE PARA SETORES 
AGRÍCOLA E PECUÁRIO 
REFERENTE AO 1.º E 2.º 
TRIMESTRES SERÁ EFETUADO 
ATÉ 30 DE SETEMBRO

FLASH CONFAGRI Nº560   

AGROSEMANA REGRESSA DE 1 A 
4 de SETEMBRO NO ESPAÇO 
AGROS
 
Depois de dois anos de interregno, a AgroSemana regressa 
ao Espaço AGROS de 1 a 4 de setembro de 2022. 
A última edição da AgroSemana recebeu 90 mil visitantes e 
mais de 200 expositores de diversas áreas de negócio, e 
promete continuar a evoluir qualitativamente, com o intuito 
de proporcionar uma oferta técnica e profissional de cariz 
vincadamente agrícola, aproximando o público urbano ao 
melhor que o mundo rural tem para oferecer. Esta 
aproximação passará também por uma maior aposta ao 
nível do sector agroalimentar, com um espaço dedicado à 
apresentação de novos produtos, degustações e ações de 
showcooking. 
Apresentando-se como um dos principais eventos do sector 
agropecuário a nível nacional, permite momentos de partilha 
de conhecimento, de experiências e novas práticas, que 
contribuem para cimentar parcerias entre os profissionais do 
sector. Assim, a Feira Agrícola do Norte retoma o Open 
AgroSemana, Concurso da Raça Holstein-Frísia, que conta 
com a sua 5.ª edição, a decorrer durante o fim-de-semana do 
certame. Apresentando uma aposta no rejuvenescimento e 
continuidade da atividade agrícola, a Exibição de Jovens 
Manejadores e o Agrolympics estarão em destaque no 
evento. 
Nesta que é já a 8.ª edição da AgroSemana, pretende-se 
reforçar a promoção assertiva do Leite. 
Os visitantes poderão ainda contar com uma grande 
diversidade de atividades, tanto de cariz agrícola, como para 
o público geral, e encontrar espaços de excelência com 
todas as comodidades para partilhar momentos memoráveis 
com toda a família, além de poderem usufruir de um 
programa com uma vasta variedade de ritmos e géneros 
musicais, desde folclore a música popular, concertos, entre 
outros. 
De realçar que esta edição da Agrosemana irá apoiar a 
Operação Nariz Vermelho (ONV) que tem como Missão levar 
alegria à criança hospitalizada, aos seus familiares e 
profissionais de saúde, através da arte e imagem do Doutor 
Palhaço, de forma regular e com uma equipa de profissionais 
com formação específica. É responsabilidade da ONV 
formar e garantir a alta qualidade dos artistas cujo trabalho é 
remunerado. A ONV oferece aos hospitais as visitas, 
angariando os fundos necessários por meio de donativos, 
particulares e empresariais, campanhas e merchandising. 
Assim, esta iniciativa, que decorrerá ao longo de toda a 
AgroSemana, visa apoiar a continuidade deste tão nobre 
trabalho, em que a totalidade dos donativos angariados 


