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A
rrancou um novo projeto Europeu 

que engloba sete organizações de 

seis países e que se propõe estudar 

metodologias para monetizar o 

valor social das Cooperativas agrícolas, 

um projeto financiado pelo Programa Eras-

mus +. Entre as organizações envolvidas 

destacamos a AGACA (Cooperativas Ga-

legas), que também coordena o projeto, a 

CONFAGRI (Cooperativas Portuguesas),e 

a ICOS (Cooperativas Irlandesas).

O objetivo geral do projeto é o de criar um 

enquadramento favorável à aplicação a 

nível Europeu de um sistema unificado de 

contabilidade social para as Cooperativas 

agroalimentares, de modo a contabilizar o 

seu efeito multiplicador nas regiões rurais 

da União Europeia.

Os principais resultados que esperamos 

obter são: 

  um itinerário formativo para a moneti-

zação do valor social das Cooperativas 

agroalimentares; 

  um modelo padrão para calcular o 

valor social das Cooperativas em cada 

sector agroalimentar; 

  duas mesas redondas transnacionais 

para o desenvolvimento de mecanismos 

e metodologias para os académicos 

e o sector cooperativo colaborarem e 

transferirem conhecimento; 

  5 grupos de trabalho transnacionais 

por subsectores (leite, carne, frutas 

e vegetais, viticultura e azeite); 

  5 workshops online por subsector 

macroeconómico agroalimentar; 

  adaptação de uma plataforma de 

formação online; 

  1 ação de formação de curto prazo 

(formação de formadores em Espanha); 

  1 ação de formação tutorial com 5 

sessões de formação piloto online, com 

os beneficiários finais de Espanha, 

Portugal, Letónia, Croácia e Irlanda e 

1 atividade transnacional na Letónia; 

  5 seminários com decisores políticos, 

outros interessados, Cooperativas 

agroalimentares (eventos multiplica-

dores em Espanha, Irlanda, Letónia, 

Croácia e Portugal);

   e uma conferência final em Espanha.

Esperamos conseguir envolver os in-

teressados no sector cooperativo e na 

economia social. Iremos disseminar o 

projeto através de uma página web, a 

criar brevemente, e das redes sociais. 

A reunião de arranque já decorreu 

por videoconferência e iremos dando 

conta dos desenvolvimentos e resulta-

dos alcançados e das atividades que 

formos promovendo, convidando todos 

a participarem. l
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O website do projeto está atualmente em construção 

e irá estar disponível em: www.agricoopvalue.eu/

Nas redes sociaos o projeto pode ser consultado em:

Facebook ( www.facebook.com/Agricoopvalue ), Twitter 

( www.twitter.com/ValueCoop )  and LinkedIn ( www.

linkedin.com/in/agricoopvalue-project-029669205/ )
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