
O
Projeto AGROSMARTglobal visa 

a internacionalização digital das 

Cooperativas agroalimentares do 

sudoeste Europeu, para a China e 

EUA, utilizando plataformas B2B, como a 

alibaba.com, a Range.me, a  importfood 

ou a Putajion.com. O projeto está a ser 

desenvolvido por um consórcio de organi-

zações Cooperativas de Portugal, Espanha 

e França, a UTAD, a AREPO, Associação 

Europeia das Denominações de Origem, 

Câmaras de Comércio de La Rioja e Li-

moges e uma empresa especializada em 

E-Commerce - AMOVOS e é co-financiado 

pelo programa Interreg Sudoe.

No âmbito do projeto AGROSMARTglobal, 

decorreu, em 19 e 20 de julho, o Forúm 

Transnacional organizado pela Federação 

das Cooperativas Agroalimentares de 

Castilla-La Mancha, subordinado ao tema 

–E-Commerce na indústria agroalimentar. Foi 

o pretexto para as Cooperativas envolvidas 

no projeto se reunirem em Castilla - La 

Mancha. O evento decorreu em Alcazar 

de San Juan, no coração da região de 
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2. MESA REDONDA REALIZADA NO ÂMBITO DO PROJETO

1. REPRESENTANTES DAS COOPERATIVAS PORTUGUESAS, UTAD E DA CONFAGRI

La Mancha e a CONFAGRI, parceira do 

projeto, esteve presente, juntamente com 

quatro Cooperativas portuguesas, das 

regiões Norte, Centro e Alentejo.

Durante o debate, tivemos a oportunidade 

de conhecer e abordar diversos temas 

relacionados com a digitalização ou a 

internacionalização das Cooperativas 

3. VISITA À ECOPISTACHIO
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agroalimentares, nomeadamente:

  o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias 

no sector agrário pela  ANCOOP, união que representa 

70 Cooperativas de toda a Espanha, e que claramente 

demonstrou a vantagem das economias de escala na 

abordagem à inovação e ao mercado;

  a  apresentação dos fatores chave para a internacionalização 

das Cooperativas agroalimentares de Castilla La Mancha 

pelo Diretor do IPEX - Instituto de Promoção Exterior de 

Castilla-La Mancha;

  ou as soluções para potenciar o E-commerce através do 

marketing online.

Para o sucesso destes eventos, foi fundamental a discussão 

entre os representantes das Cooperativas e o conhecimento 

de novas realidades.

Tivemos ainda oportunidade de visitar a ECOPISTACHIO, 

Cooperativa que concentra, transforma e comercializa os 

pistácios de 22 explorações locais. Foi uma excelente visita 

guiada à Cooperativa, onde o  processamento, transforma-

ção e comercialização dos pistácios foram descritos com 

grande detalhe e pormenor. Uma Cooperativa que aposta na 

qualidade e na proteção do ambiente para se diferenciar das 

importações de pistácios provenientes de países terceiros. 

Considerando o aparecimento da diversos produtores na área 

social das Cooperativas, o desafio colocado às mesmas foi 

o de fazer o processamento e escoamento dessa produção, 

tornou esta visita de grande importância, tendo permitido  

conhecer os equipamentos e processos utilizados.

Para terminar o 2º dia do encontro, foi visitado o Museo de 

la Mancha, onde foi apresentada a região vitivinícola e os 

principais vinhos produzidos. 

4. VISITA AO MUSEO DE LA MANCHA


