
 

 

 

 

Designação do projeto | Plano estratégico para aumento da competitividade da ALPORC 

Código do projeto | PDR2020 – 5.1.1 – FEADER – 033484  

Objetivo principal | REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DO SECTOR AGROALIMENTAR E 
FLORESTAL 

Região de intervenção | ÉVORA 

Entidade beneficiária |ALPORC – Agrupamento dos Lavradores Criadores de Porco Alentejano, SA  

 

Data da aprovação | 07/02/2018 

Data de início | 15/03/2017 

Data da conclusão | 31/12/2021 

Custo total elegível | 426.457,53 € 

Apoio financeiro da União Europeia |340.000,00€ 

Apoio financeiro público nacional | 60.000,00€ 

 

Objetivos e resultados esperados |  

Com este plano, a ALPORC conta dotar a sua organização de produtores de uma maior 
competitividade assente em quatro vetores:  

1) Melhoria e controlo da qualidade da sua produção,  

2) Desenvolvimento de estudos que permitam aumentar a sua competitividade na fileira,  

3) Desenvolvimento de guiões técnicos que possam beneficiar os produtores e  

4) Promover a divulgação das suas atividades e aumentar a sua notoriedade. 

 

Resultados Alcançados | 

Este projeto permitiu à organização de produtores, cuja constituição era recente, melhorar 
alguns procedimentos e o acompanhamento aos seus associados. 

Desenvolveu um conjunto de ferramentas que lhe dá boas perspetivas de futuro, melhorando a 
forma como interage quer com os associados, quer internamente ou mesmo, com os clientes e 
fornecedores. 

Otimizou instrumentos de trabalho o que lhe permitiu responder mais eficazmente no apoio aos 
seus associados. 



 

 

Grande parte dos estudos e documentos criados com este projeto, permitiram pensar o futuro 
e delinear caminhos e estratégias. Cabe agora à Organização de Produtores, escolher os 
caminhos e definir qual a melhor estratégia a seguir, tendo em conta os atuais cenários 
mundiais, ibéricos e nacionais. 

Este projeto, permitiu assim, uma excelente base para a ALPORC, ter instrumentos e 
ferramentas que a ajude no método de decisão e acredita-se que tenha contribuído para a 
sustentabilidade das decisões e da empresa. 
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