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EXPORTAÇÕES AGRO-
ALIMENTARES DA UE

Os valores das exportações agroalimentares da UE em Outu-
bro de 2018 foram os mais elevados de sempre. Avaliadas 
em € 13,1 mil milhões, as exportações totais ficaram 2,9% 
acima do recorde anterior, registado em Março de 2017. 
Os números das importações também foram impressionan-
tes, aumentando 5,0% (em relação a Outubro de 2017). 
O superavit comercial mensal do setor agroalimentar ficou 
em € 3,0 mil milhões - um aumento de 13% em relação a 
outubro de 2017, e o segundo maior superavit já registado. 
Analisando os dados com maior detalhe vemos que os maio-
res aumentos nos valores mensais das exportações (Outu-
bro de 2018 em comparação com Outubro de 2017) foram 
registados para os EUA (aumento de € 186 milhões) e Arábia 
Saudita (um aumento de € 86 milhões). No entanto, houve 
quedas significativas nas exportações para a Turquia (de-
crescendo em € 111 milhões), Hong Kong (queda de € 27 
milhões) e Sudão (queda de € 23 milhões).
Foram registados aumentos notáveis nas exportações de 
bebidas espirituosas e licores (um ganho de € 167 milhões), 
outros cereais (até € 93 milhões), trigo (um aumento de € 73 
milhões) e vinho e vermute (que cresceram € 70 milhões).
As fortes exportações da UE foram parcialmente compensa-
das por um aumento no valor das importações, com aumen-
tos significativos em comparação com Outubro de 2017. O 
comércio bilateral entre a UE e os EUA aumentou em 245 
milhões de euros. Houve também um crescimento significati-
vo nos níveis de importação da China (crescendo em € 80 
milhões) e da Rússia (em € 71 milhões).

JOVENS AGRICULTORES E 
AS COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARES DE 
AMANHÃ

A primeira edição de 2019 do Fórum de negócios da Presidên-
cia da COGECA incidirá sobre o tema "Jovens agricultores e as 
cooperativas agroalimentares de amanhã". 
Agendado para 21 de Março de 2019, em Valência, Espanha e 
sob a  tutela da Organização Espanhola, Cooperativas Agro-
alimentarias, este Fórum irá destacar como as cooperativas 
agroalimentares europeias abordam os desafios da dinâmica 
geracional na agricultura. 
A agricultura mundial enfrenta um problema iminente de enve-
lhecimento que até recentemente passava relativamente des-
percebido. Este é um desafio para o qual uma resposta coope-
rativa é fundamental. 

PROGRAMA PROVISÓRIO

10:30 - Sessão de boas vindas

10:50 - Discurso de Abertura

11:30 - Mesa Redonda - "As necessidades dos jovens 
agricultores e o papel das cooperativas agrícolas". 
Como capacitar os jovens agricultores e a agricultura de 
amanhã. 
Troca de pontos de vista sobre os desafios associados às 
cooperativas agrícolas e agro-alimentares de amanhã. 
Melhorar a representação dos jovens agricultores na base 
de associados e nos órgãos de governança das cooperati-
vas agroalimentares.

13:30 - Almoço

14:40 - Mesa Redonda - "Jovens agricultores, vitalidade 
para as cooperativas de amanhã".
Estudos de casos e boas práticas das cooperativas 
agrícolas europeias sobre como facilitar a renovação 
geracional, acompanhar os jovens agricultores nos seus 
projectos profissionais, assegurar rendimentos, consolidar 
as competências técnicas, incentivar a participação nas 
cooperativas e promover o acesso a órgãos dirigentes.

16:00 - Observações finais

16:05 - Fim do Fórum de Negócios

O Fórum de Negócios será seguido por uma ronda de visitas 
técnicas a cooperativas agrícolas perto de Valência.
A organização Cooperativas Agro-alimentarias de España 
convidam também todos os participantes do Fórum de Negóci-
os a participar no evento espanhol sobre jovens agricultores e 
cooperativas que decorre no dia 22 de Março.
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A TECNOLOGIA 
CONTRIBUI PARA A 
MELHORIA DA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA?

Provavelmente já ouviu falar de Agricultura de Precisão, mas 
será que já utiliza ou que pretende utilizar essas tecnologias 
na sua realidade? 
Para responder a esta questão e suas consequências, a 
Comissão Europeia lançou um mini inquérito online.  
Contando com 7 questões e devidamente traduzido em Por-
tuguês, este inquérito visa perceber melhor qual o grau de 
utilização das tecnologias para a agricultura de precisão a 
nível europeu e nacional, bem como, a sua aplicação e as 
necessidades dos agricultores e das cooperativas.
Participar é sempre importante. Só precisa de cinco minutos 
para responder.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey-PAT-EU-2018
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