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Título/Introdução

Adotado o programa de trabalho anual para 2020

Convites
à
Candidate-se como perigo externo para nos ajudar na avaliação das
apresentação
propostas de programa aqui.
de propostas a
decorrer
Novidades

Adotado o programa de trabalho anual para 2020
Estará disponível um montante total de 191,4 milhões de euros para
programas de promoção selecionados para cofinanciamento da UE em 2020.
Leia o comunicado de imprensa.

Canto
dos O novo manual para entrada no mercado indiano está agora disponível
no nosso portal.
exportadores
O manual fornece uma panorâmica das oportunidades para o setor
agroalimentar na Índia, bem como informações importantes para a entrada
no mercado.
Outros manuais para a entrada no mercado estão disponíveis na secção de
informação sobre mercados do nosso portal.
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Calendário

Registos abertos: Dia de Informação sobre os convites à apresentação
de propostas 2020
Data: quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, das 09h00 às 17h00
Local: Bruxelas, Bélgica
Por ocasião da publicação dos convites à apresentação de propostas de
2020 para subvenções para ações de informação e de promoção de
produtos agrícolas, a Chafea organiza um dia de informação para
potenciais candidatos.
Mais informações
Pavilhões da UE em 2020: Foodex, Alimentaria, FHA Singapore e SIAL
China
A UE está presente na Foodex (Japão), na Alimentaria (México), na FHA
Food and Beverage Asia (Singapura) e na SIAL China (Xangai) com um
pavilhão institucional. O pavilhão da UE oferecerá uma experiência imersiva
em torno da qualidade, segurança e autenticidade de uma grande variedade
de produtos agroalimentares e de bebidas da UE através de sessões de
informação, demonstrações culinárias, aulas magistrais de culinária, provas
de produtos, jogos de pares e perguntas e respostas.

Perdeu algum dos nossos webinários? Aceda às gravações dos nossos
webinários mais recentes registando-se aqui.

Campanha em Como o financiamento da UE ajudou a
agroalimentares e bebidas dentro e fora da UE
destaque

promover

produtos

Veja as cinco entrevistas com os beneficiários dos programas de promoção
atualmente em curso para obter mais informações sobre as suas campanhas
e os principais fatores de sucesso.

Leia mais sobre a campanha e veja as páginas da campanha.

Veja os vídeos.
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Apelo
à Envie-nos os seus comentários sobre os nossos webinários ou sugira um
ação/comennovo tema de webinário.
tários
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