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Convites à apresentação de propostas para 2020
Prazo de candidatura adiado para 3 de junho de
2020

Concursos abertos

Candidate-se ao programa

Candidate-se como perito

de financiamento da UE

externo para nos ajudar

para promover os seus

na avaliação de propostas

produtos agroalimentares

no âmbito de programas

aqui.

aqui.

Novidades
Devido ao surto de COVID-19, o prazo de
apresentação dos dois convites à apresentação
de propostas sobre «Ações de informação e de
promoção dos produtos agrícolas no mercado
interno e em países terceiros em conformidade
com o Regulamento (UE) n.º 1144/2014» foi
adiado para 3 de junho de 2020. Nos

próximos dias, será publicada no Jornal Oficial
da UE uma retificação do convite à
apresentação de propostas.
Siga as atualizações do convite à apresentação
de propostas e consulte o prazo
A secção de Perguntas frequentes (FAQ) foi
atualizada com uma série de FAQ relacionadas
com o impacto da COVID-19 e do Brexit na
execução dos programas promocionais em
curso.

Canto dos exportadores
Os Manuais de entrada no mercado da Colômbia e do Vietname já
estão disponíveis no nosso portal.
Os

manuais

fornecem

uma

panorâmica

das

oportunidades

para

o

setor

agroalimentar na Colômbia e no Vietname, bem como informações importantes para
a entrada no mercado.
MANUAIS: Colômbia - Vietname
Existem outros manuais para a entrada no mercado disponíveis na secção de
informação sobre mercados do nosso portal.

Calendário

Pavilhões da UE em 2020: Alimentaria, México e SIAL China
A UE participará nos eventos Alimentaria (México) e 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.
Mais informações
Perdeu algum dos nossos webinários? Verifique as gravações dos nossos mais
recentes webinários.

Campanha em destaque

Campanhas da Comissão
Visite os sítios Web das campanhas de comunicação em
curso no Japão, Canadá e Oriente Médio:
https://europa.eu/food-match-japan
https://europa.eu/more-than-food-canada
https://europa.eu/more-than-food-uae
Como o financiamento da UE ajudou a promover
produtos agroalimentares e bebidas dentro e fora da
UE
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 aceda às páginas dedicadas
à campanha.



Veja os vídeos.

Apelo à ação/comentários

Envie-nos os seus

comentários sobre os nossos webinários ou sugira um novo

tema de webinário.

