
 
Designação do projeto | iNTELLIGENT TRADE AGENCY - New Deal 

Código do projeto | NORTE-06-3827-FEDER-000726 

Objetivo principal| Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, 

incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras (intervenções PDCT) 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | Go Origin, Lda.  

Data de aprovação | 11-12-2019 

Data de início | 09-06-2020 

Data de conclusão | 29-06-2021 

Custo total elegível | 192 250,88€ 

Apoio financeiro da União Europeia | 96 125,44€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A Go Origin é uma Agro-Tech dedicada ao lançamento de Pro Stock Markets para produtos com 

Indicação Geográfica. A nossa proposta garante que oferta, procura e facilitadores se vão encontrar 

numa cadeia de valor digital, com uma redução de custos e realização de mais e melhores negócios. 

É um novo e inovador canal para a comercialização internacional digital destes produtos, com dois 

sentidos, para um mercado ainda casuístico, que desta forma vai melhorar a sua performance dada 

a mudança de paradigma do modelo de negociação profissional, ou seja, o lançamento de uma Pro 

Stock Market individual e permanente. 

O lançamento de cada Pro Stock Market trará um forte crescimento do mercado destas, potenciado 

pela permanente criação de oportunidades de negócio para a oferta e para a procura. 

Este projeto tem como objetivos: 

1) Anular o efeito da oferta e da procura casuística pela permanente criação de oportunidades de 

negócio; 

2) Ampliar o acesso de pequenas produções ao mercado global pela mudança de paradigma do 

modelo de negociação neste sector; 

3) Afirmar as características e especificidades de cada um dos produtos com Indicação Geográfica 

reforçando as competências destes para uma negociação profissional em Pro Stock Market; 

4) Criar uma resposta contínua da negociação profissional em Pro Stock Market; 

5) Projetar o reconhecimento e notoriedade dos produtos com Indicação Geográfica no mercado 

internacional.  


