
 

 

 

 

 

 

Designação do projeto |AgriMP Internacionalização 

 
Código do projeto |ALT20-01-0752-FEDER-043755 

 
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas 

 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária |AgriMP, SA 

 
Data da aprovação |03/07/2019 

 

Data de início |08/02/2019 

 
Data de conclusão |07/05/2021 

 
Custo total elegível |187015,62€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia |84157,03€ 

 
Apoio financeiro público nacional/regional | 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
A AgriMP promove a ligação entre os produtores agrícolas e a indústria ou a grande 
distribuição, com o principal objetivo de promover o comércio justo, possibilitando o 
encontro da procura e da oferta de forma direta, sem intermediários, permitindo a 
prática de preços mais justos e uma interação direta dos produtores no mercado. 
Através da implementação do presente projeto, pretende alavancar o seu processo 
de internacionalização e responder, entre outros, aos seguintes objetivos de (i) 
garantir um serviço de qualidade e altamente seguro para as partes intervenientes 
nas diversas fases do processo, (ii) alargar o leque de serviços oferecidos e 
estabelecer cada vez mais parcerias, (iii) promoção e prospeção internacional da 
plataforma, e (iv) aperfeiçoamento constante da plataforma digital, aliando-se a 
tecnologia avançada, no sentido de garantir um serviço de excelência. 
Deste modo, a Empresa espera alcançar um Volume de Negócio Internacional de 
EUR 422.500,00, no pós-projeto. 
 



 

 
 

 

 

 

 

Designação do projeto | Expansão da Agri Marketplace 

 
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000584 

 
Objetivo principal | Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer discriminação 
 
Região de intervenção | Alentejo 

 
Entidade beneficiária | Agri MP, Lda 
 
Data da aprovação | 14/05/2019 

 

Data de início | 15/12/2017 

 
Data de conclusão | 15/12/2019 

 
Custo total elegível | 89 270,65€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia | 44 635,32€ 

 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados |O presente projeto tem como 
objetivo principal pretende, contribuir para a sustentabilidade das atividades 
agrícolas, através da construção de uma plataforma de comércio justo, onde se 
efetuam transações de forma transparente e equilibrada, promovendo o 
poder negocial dos agricultores. Em termos de atividades, o projeto 
comtempla o desenvolvimento de plataforma de software informático; 
realização de plano de marketing; realização de plano de comunicação e, a 
participação em feiras. O promotor espera com estas ações, constituir-se como 
uma plataforma de excelência, altamente reconhecida e de referência, no 
âmbito das transações agrícolas, nacional e internacionalmente, garantindo 
um serviço de qualidade e altamente seguro.  
 


