
A “Norte” do Polo Sul  

UniNorte - União Cooperativa Polivalente da Região Norte, CRL 

UniNorte Credenciada pelo IEFP e CASES como Entidade Prestadora de Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos de Qualidade Cooperativa no PAECE 

UniNorte Parceira no Projeto AgroSMARTcoop InterReg SUDOE 2014-2020 SOE1/P2/E0242 AgroSMARTcoop 2016ª2018 

PROMOVER AS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS NO DESENVOLVIMENTO INTELIGENTE E SUSTENTADO NA REGIÃO SUDOE  
 

 
 

Objetivos Centrais do Projeto AgroSMARTcoop:  
 
As atividades de AGROSMARTcoop incluem a perspetiva de desenvolvimento sustentável, sendo que o projeto pretende otimizar o potencial de crescimento 
e valor acrescentado das cooperativas agroalimentares do SUDOE mediante a ecoinovação e inovação sustentável, um conceito abrangente que vai além 
do enfoque ambiental, por considerar também a vertente económica e social. O projeto não só sensibilizará as cooperativas sobre a responsabilidade 
relativa ao meio ambiente, que é necessário ter em conta na hora de desenvolver as suas atividades económicas, como também fomentará a proteção 
ambiental, em conformidade com a Diretiva 2001/42/CEE do PE do Conselho, relativa à evolução dos efeitos de determinados planos e programas no meio 
ambiente, assim como formará e capacitará as referidas cooperativas mediante ações concretas, para implementar práticas de gestão empresarial 
inovadoras e sustentáveis, que lhes ofereçam oportunidades de diferenciação e crescimento. 

 

Objetivos operacionais e/ou resultados do AgroSMARTcoop: 
Criar uma rede de trabalho transnacional com competências complementares para fornecer informação, conhecimentos e ideias adaptadas aos seus contextos 
territoriais e que trabalhe em benefício das cooperativas agroalimentares do SUDOE; Identificar as melhores práticas de inovação sustentável, comercialização e 
marketing inteligente com aplicabilidade direta nas cooperativas agroalimentares; Concretizar os serviços e ações de apoio personalizadas que melhor se 
adaptam ao contexto atual das cooperativas, fomentando a inovação aplicada nos serviços de apoio ao desenvolvimento empresarial em geral. 
 

- Catalogar as necessidades e potencialidades das cooperativas agroalimentares  
 

- Plano estratégico conjunto para a competitividade das cooperativas agroalimentares do espaço SUDOE 
 
Desenvolver ferramentas TIC de apoio às cooperativas que favoreçam a informação e a aprendizagem sobre as 2 áreas temáticas; Implementar serviços de 
assessoria e acompanhamento empresarial para a incorporação de novas técnicas ou tecnologias sustentáveis e para a incorporação de estratégias e 
ferramentas TIC que fomentem a capacidade de comercialização e marketing; Pôr à disposição um recurso fundamental para a criação de sinergias e iniciativas 
conjuntas que vise a melhoria da competitividade, mediante a inovação. 
 

o Plataforma virtual para a intercooperação e fomento de práticas inovadoras;  
o Laboratório virtual (AgroLAB);  
o Assessoria técnica à inovação tecnológica sustentável;  
o Assessoria técnica à comercialização inteligente;  
o Comunidade de cooperativas agroalimentares para a intercooperação;  
o Desenvolvimento do portal colaborativo e ferramentas TIC de apoio;  
o Plano estratégico de marketing;  
o Fórum virtual de intercooperação;  
o Exposição virtual de catálogos eletrónicos 
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CHQ oop – Capital Humano de Qualidade Cooperativa 
 

Ano Europeu do Património Cultural em 2018: celebrar a diversidade e a riqueza do nosso PATRIMÓNIO EUROPEU  
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