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questões gerais relativas ao conflito na Ucrânia:

 
- Quais têm sido as consequências da guerra da Ucrânia na 

segurança alimentar?
- Qual tem sido o impacto sobre o fornecimento e a acessibilidade 

de bens e produtos alimentares? 
- Qual tem sido o impacto sobre as cooperativas agrícolas e os seus 

membros?
- Que papel podem desempenhar as cooperativas agrícolas na 

resposta à questão da segurança alimentar e da acessibilidade dos 

preços?
- Como pode o sector agro-alimentar europeu tornar-se mais 

resiliente e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios da 

sustentabilidade?
- Qual será o impacto das respostas políticas à crise geopolítica no 

comércio internacional, a competitividade das cooperativas 

agrícolas e os seus agricultores-proprietários?
- Qual é o papel da inovação e das novas tecnologias para abordar 

tanto as preocupações de segurança alimentar como as 

preocupações de sustentabilidade?
- Qual tem sido o sucesso dos esforços logísticos para evitar 

perturbações na cadeia de valor e no comércio internacional?

O Programa provisório foi já apresentado e conta com 

contribuições de vários países e organizações: 

13:30 - 13:40 - Discurso de abertura 
- Discurso de abertura do Coordenador dos Fóruns de Negócios da 

Presidência da COGECA e Vice-Presidente da COGECA, Sr. 

Christian Høegh-Andersen
- Apresentações

13:40-14:00 - Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO)

14:00-14:20 - Sr. Arnaud Petit, Diretor Executivo do International 

Grain Conselho

 
14:20-14:50 - Sessão de perguntas e respostas

 
14:50-15:20 - Intervalo para café

 
15:20-16:50 - Mesa Redonda 
- Paweł Gaca, Vice-Presidente da SPOMLEK Dairy Cooperative, 

Polónia 
- Bernard Ader, Vice-Presidente da Euralis e Presidente da Divisão 

Alimentar da EURALIS COOP, França
- Ionut Lungoci, Diretor Executivo da Cooperativa Agrícola 

Dobrogea Sud, Roménia
- Cooperativas agrícolas de Espanha (participante TBC)

  
16:50-17:00 – Encerramento- Presidente da COGECA, Ramón 

Armengol

Para informações e inscrição contactar Isabel Basto 

isabelbasto@confagri.pt

STOCKS - NOVA FERRAMENTA 
ONLINE 

FÓRUM DA PRESIDÊNCIA DA 
COGECA – ASSEGURAR A 
ALIMENTAÇÃO E A 
COMPETITIVIDADE EM TEMPOS 
DE CRISE. QUAL O PAPEL DAS 
COOPERATIVAS AGRO-
ALIMENTARES?

A Comissão Europeia publicou uma decisão para recolher 
dados mensais sobre os níveis de stocks na UE de cereais, 
sementes oleaginosas e arroz. O objetivo é um melhor 
acompanhamento dos níveis de existências no ambiente atual 
de preços elevados e incerteza quanto aos abastecimentos.
Dispor de informação atualizada sobre os níveis de existências 
dos principais produtos de cereais (como trigo, milho ou 
cevada), oleaginosas (como colza, girassol, soja), e arroz é 
essencial para decidir sobre medidas relevantes para prevenir e 
mitigar as perturbações do mercado. Os Estados-Membros 
terão de notificar a Comissão Europeia sobre o nível das 
existências na posse dos produtores, grossistas e operadores. 
As notificações deverão ser fornecidas mensalmente, até ao 
final de cada mês em relação ao mês anterior. As primeiras 
notificações são esperadas no final de julho, para dar o tempo 
necessário para que os Estados-Membros estabeleçam os 
processos de controlo e comunicação necessários.
Neste mesmo contexto, foi lançado um conjunto de 
instrumentos online dedicado a apresentar estatísticas 
atualizadas e detalhadas sobre preços, produção e comércio de 
trigo, milho, cevada, colza, óleo de girassol e soja ao nível da UE 
e mundial. Os preços futuros previstos estão também incluídos, 
bem como os preços dos fatores de produção energéticos e 
ligações a outras fontes úteis. A ideia passa por disponibilizar 
aos operadores a informação mais relevante num só local.
A Ucrânia representa 10% do mercado mundial do trigo, 13% do 
mercado da cevada, 15% do mercado do milho, e é o ator mais 
importante no mercado do óleo de girassol (mais de 50% do 
comércio mundial). A disponibilidade de alimentos não está em 
jogo na UE, residindo o impacto imediato no aumento dos custos 
ao longo da cadeia de abastecimento alimentar, na perturbação 
dos fluxos comerciais de e para a Ucrânia e Rússia, bem como 
no seu impacto na segurança alimentar global. 

Pode consultar os dados em: 

Sendo vastamente conhecido o contexto atual, a Presidência da 
COGECA organiza já no próximo dia 15 de junho um fórum de 
debate que tentará abordar e dar resposta às seguintes 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/Ukraine/Ukrai
ne.html#
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