
 
 
 
Designação do Projeto | Reforço OP Agrupalto 
Código do Projeto | PDR2020-5.1.1-FEADER-033474  
Objetivo Principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal  
Região de Intervenção | Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa e Norte 
Entidade beneficiária | AGRUPALTO - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS , SA  
 
Data da aprovação | 2018-02-07 
Data de início | 01-04-2017 
Data de conclusão | 31-12-2021  
Custo total elegível | 463 796,25 euros 
Apoio financeiro da União Europeia |340.000,00 
Apoio financeiro público nacional |60.000,00 
 
Síntese do Projeto - Objetivos e resultados atingidos: 
O plano de ação do projeto propunha-se a melhorar os factores diferenciadores de mercado, uma maior 
eficiência na gestão de inputs e outputs produtivos, standardização de procedimentos produtivos e de 
maneio, melhoria da qualidade de produto, lançamento de escola formativa, sistema de rastreabilidade 
animal, estudo de mercados com potencial, melhoria do branding e 1º congresso Agrupalto, para difusão das 
experiências e resultados obtidos. O projeto contribuiu decisivamente para melhorar os processos de gestão 
técnica do agrupamento, modernização dos processos de gestão, atividades comerciais e capacitação dos 
seus recursos humanos. Elenca-se de seguida um resumo das principais atividades anuais referentes ao 
mesmo: 
 
2017 

• Teste de vários sistemas de pesagem automática; 
• Levantamento de necessidades informáticas e especificações iniciais de software; 
• Funcionamento Escola Agrupalto; 
• Formação de quadro para acompanhamento de ensaios de rações; 
• Elaboração de procedimentos internos avulsos; 
• Negociação de parcerias estratégicas para a exportação. 

2018 
• Teste de vários sistemas de pesagem automática; 
• Instalação da primeira versão do software de gestão à medida; 
• Instalação de software para a Escola Agrupalto; 
• Implementação de plano de controlo de qualidade de rações; 
• Continuação dos trabalhos de elaboração de procedimentos; 
• Aquisição de Computadores Portáteis para técnicos; 

2019 
• Adjudicação de Sistema de Pesagem em tempo real; 
• Consolidação da utilização do novo software; 
• Implementação das primeiras soluções de hardware de monitorização; 
• Aquisição de Computadores para a Escola Agrupalto; 
• Implementação de plano de controlo de qualidade de rações; 
• Aquisição de Ecógrafo e Medidor de Gordura Dorsal; 
• Conclusão do Guia de Maneio Agrupalto; 
• Elaboração de estudos de mercado para Europa e China; 
• Implementação de novo logotipo; 
• Implementação de novo Website; 

 



 
 
 
(continuação) 
 
2020 

• Implementação do Sistema de Pesagem em tempo real; 
• Finalização do processo de informatização da produção; 
• Instalação de novas soluções de monitorização nos agrupados; 
• Finalização das novas instalações da Escola Agrupalto; 
• Implementação de novas metodologias de controlo de qualidade em rações. 

2021 
• Consolidação dos processos implementados; 
• Foram canceladas algumas ações de marketing pelas limitações impostas pela pandemia. 

 
 

 

 


