MISSÃO PROSPECTIVA DE
OPORTUNIDADES COMERCIAIS
DAS COOPERATIVAS
DO MERCOSUL
OBJETIVO DA MISSÃO
Propiciar a dirigentes de
cooperativas agropecuárias
da Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai um roteiro técnico
e comercial que possibilite
contatos para a iniciação ou
intensificação das exportações para
o mercado israelense, de forma
conjunta ou individualizada.
Tendo em vista o interesse
dos membros da Reunião
Especializada de Cooperativas do
Mercosul (RECM) em promover a
competitividade e as exportações
das cooperativas agropecuárias
do Cone Sul, foi organizada em
2018 a primeira missão comercial
conjunta. Dirigentes dos quatro
países tiveram a oportunidade de
visitar possíveis compradores na
África do Sul, Botsuana e Namíbia.
Considerando o Acordo de Livre
Comércio entre o Mercosul e
Israel e o potencial de exportações
das cooperativas agropecuárias

ISRAEL

‘19

PROGRAMAÇÃO
23 de novembro [sábado]
20h: Encontro das delegações dos quatro países no saguão do aeroporto Internacional
de São Paulo
23h: Deslocamento para Tel-Aviv (voo LATAM 712)

24 de novembro [domingo]
18h05: Chegada em Tel-Aviv
20h: Transfer para o hotel da delegação
Hotel Ibis Jerusalem
Endereço: Yitskhak Elisar St 4, Jerusalem, 9423404, Israel

25 de novembro [segunda-feira] – Tel-Aviv
9h: Reunião de alinhamento e estratégias da missão no hotel da delegação
OBJETIVO: apresentação dos participantes da missão e introdução ao roteiro das
reuniões a serem realizadas.
12h-14h: Almoço no hotel da delegação
14h: Saída do hotel da delegação
15h-18h Encontro com representantes das embaixadas da Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai
OBJETIVO: conhecer oportunidades de negócios para cooperativas agropecuárias
do Mercosul no mercado israelense. Conhecer o trabalho de promoção comercial
desenvolvido pelas embaixadas dos quatro países e ter uma apresentação sobre o
acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel. As cooperativas participantes farão
apresentações sobre os produtos exportados e sobre o
interesse no mercado local.
Endereço: Yehuda ha-Levi St 23, 30º andar, Tel Aviv

do Mercosul para o mercado
israelense, a Seção Brasileira junto

26 de novembro [terça-feira] – Rishon e Jerusalém

à RECM propõe a organização

9h: Saída do hotel da delegação

de uma nova comitiva focada

10h-12h: Reunião com o Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura

em promoção comercial.

PERÍODO DA MISSÃO
As reuniões serão realizadas
entre os dias 25 e 29 de
novembro de 2019.

INSCRIÇÕES
Cada país deverá indicar
os participantes até o
dia 31 de agosto.

PARTICIPANTES

OBJETIVO: apresentar às autoridades israelenses o potencial de exportação das
cooperativas agropecuárias do Mercosul, assim como a estrutura e o trabalho
de representação e integração da RECM. Ademais, conhecer oportunidades de
participação em programas de compras públicas, assim como informações sobre
tarifação e incentivos dados pelo governo local.
Endereço: 13 Heleni Hamlka Street Jerusalem
Site: http://www.moag.gov.il/en/Ministrys%20Units/Foreign%20Trade/Pages/default.aspx
12h-14h: Almoço
14h30: Deslocamento para visita
15h: Visita ao Israel Investment and Trade
OBJETIVO: conhecer os programas de importação de commodities da agência
governamental que cuida da promoção do comércio exterior de Israel. Apresentar os
produtos exportados pelas cooperativas participantes.
Endereço: 5 Bank Israel st. Jerusalem
Site: israeltrade.org.br/

Participarão da missão cooperativas
produtoras de proteína animal,
cereais e oleaginosas, frutas
e castanhas, café, lácteos,
leguminosas, bebidas (alcoólicas
ou não) e sementes baseadas
nos quatro países-membros
fundadores do Mercosul.

COORDENAÇÃO
A missão é promovida pela RECM
e coordenada pela Seção Brasileira

27 de novembro [quarta-feira] – Tel-Aviv
9h: Participação na Feira Internacional IsraFood
OBJETIVO: proporcionar a participação dos delegados na principal feira internacional
do setor de alimentos de Israel. A comitiva terá o apoio do Pavilhão do Brasil na feira.
12h-14h: Almoço
15h: Rodada de negócios com importadores israelenses
OBJETIVO: em parceria com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv e com o Pavilhão do
Brasil na Feira Israfood, serão organizadas rodadas de negócios entre os representantes
de cooperativas do Mercosul e possíveis compradores locais.

28 de novembro [quinta-feira] – Haifa e Galileia

(Ministério da Agricultura,

8h: Saída do hotel da delegação

Pecuária e Abastecimento e OCB)

9h30: Visita de campo ao Porto de Haifa, almoço e apresentação a operadores
de logística internacional

em conjunto com os chefes de
missão indicados por cada país
participante.

OBJETIVO: propiciar aos participantes contato com operadores de desembaraço
internacional no porto.
14h15: Deslocamento para visita

DESPESAS DE VIAGEM
Cada participante deverá se
responsabilizar pelas despesas
de viagem, hospedagem e
alimentação. O Ministério da
Agricultura do Brasil providenciará
o serviço de transporte terrestre
e tradução simultânea para
português e espanhol durante as
reuniões em Israel.

15h30: Visita ao Movimento Kibutz
OBJETIVO: propiciar aos participantes informações sobre o modelo de cooperativismo
israelense, assim como conhecer boas práticas em gestão e governança cooperativista
e nas áreas de igualdade de gênero e sucessão familiar.

29 de novembro [sexta-feira] – Tel-Aviv
9h: Saída para visitas de campo
10h: Visita de campo a ser confirmada
18h: Reunião de encerramento da missão no hotel da delegação

30 de novembro [sábado]
Dia livre.

1º de dezembro [domingo]
18h20: Deslocamento para São Paulo (voo LATAM 713)

2 de dezembro [segunda-feira]
5h35: Chegada a São Paulo e conexões

João Marcos Martins

joao.martins@ocb.coop.br

(61) 3217-2142

