
 
 

Designação do projeto | SmartAgriHubs  Flagship – Iberian Irrigation Portal 
 

Código do projeto | SmartAgriHubs 
 

Objetivo principal | Promover uma vasta transformação digital do setor agroalimentar. 

Pretende-se, com base no Portal de Regante de Alqueva, desenvolver 

esta ferramenta em novos aproveitamentos hidroagrícolas, em 

Portugal e Espanha. 
 

Região de intervenção | Portugal e Espanha 
 

Entidade beneficiária |EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, 

S.A. 
 

Data da aprovação | 01/11/2018 
 

Data de início | 01/11/2018 
 

Data de conclusão | 31/10/2022 
 

Custo total elegível |140.000,00 € 
 

Apoio financeiro da União Europeia |98.000,00 € 
 

Apoio financeiro público nacional/regional | 42.000,00€ 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados 
 

 

 

 

 

 

SmartAgriHubs dedica-se a acelerar a transformação digital do setor 
agroalimentar europeu. Ele irá consolidar, ativar e estender o 
ecossistema atual através da construção de uma rede de Digital 
Innovation Hubs (DIHs) que irá impulsionar a adoção de soluções 
digitais pelo setor agrícola. Isto será alcançado através da integração de 
tecnologia e suporte de negócios numa abordagem local de balcão 
único envolvendo todas as regiões e todos os atores relevantes na 
Europa. O coração do projeto é formado por 28 experimentos de 
inovação emblemáticos que demonstram inovações digitais na 
agricultura, facilitados por DIHs de 9 Clusters Regionais, incluindo todos 
os estados membros europeus. 
 

Simultaneamente, o SmartAgriHubs irá melhorar a maturidade dos 
serviços de inovação de DIHs para que as inovações digitais sejam 
replicadas em toda a Europa e amplamente adotadas pelos agricultores 
europeus. Uma abordagem enxuta de vários atores com foco na 
aceitação do usuário, envolvimento das partes interessadas e modelos 
de negócios sustentáveis aumentará os níveis de preparação da 
tecnologia e do mercado e levará a adoção do usuário a um outro nível. 
 

Dentro do Projeto Global, SmartAgriHubs, no Cluster Ibérico, está a ser 
desenvolvido o “Portal do Regante Ibérico” como Flagship. 
 

As verbas acima apresentadas dizem respeito ao beneficiário EDIA, 
existindo outros parceiros com orçamento próprio. 

https://www.smartagrihubs.eu/ 

https://www.smartagrihubs.eu/

