Roteiro de ação para as entidades gestoras dos SmartFarmers locais
NB Tendo em conta os Termos de Referência dos Gestores dos SmartFarmers locais (em
anexo) o presente documento constitui a lista de passos a dar para constituição e dinamização
do SmartFarmer local. Sendo alguns obrigatórios, alguns outros constituem sugestões. Como
tal, o juízo sobre se e como devem ser dados tem que ser feito em função das circunstâncias e
especificidades de cada região.
Todos estes passos serão dados em estreita colaboração e com o apoio da Oikos.

Primeiros passos
Para que uma determinada entidade assuma a função de Gestor de um SmartFarmer local,
tem desde logo que fornecer à Oikos:
1. Nome e e-mail da pessoa que, pela entidade gestora, irá gerir o sistema informático
em backoffice. Podem ser várias pessoas a fazê-lo, mas é preciso um nome e e-mail
para ser criada a área reservada para o gestor do sistema do SmartFarmer que estará
sob coordenação de cada entidade gestora. Esta pessoa será quem terá poderes de
administração do sistema e acederá a ele através daquele nome e e-mail.
2. Uma morada física que constitua o centro da zona de influência do SmartFarmer local,
a partir do qual toda a georreferenciação será feita. É, em suma, a sede do
SmartFarmer.
3. Caracterização do SmartFarmer: que áreas (e limite geográfico) abrange a área de
influência do SmartFarmer local.
4. Logótipo com boa resolução
5. Nome que querem dar ao V. SmartFarmer, sendo que o critério é SmartFarmer + local
Próximos passos
1. Assinar acordo de confidencialidade - Como explicado, servirá para tranquilizar futuros
potenciais investidores que, querendo retorno financeiro, ficarão cientes que o risco
de concorrência está controlado na medida em que as pessoas/entidades que têm
acesso à informação mais sensível não a usarão para criar produtos concorrenciais.
2. Acordar e assinar com a Oikos um contrato de parceria para a gestão do SmartFarmer
da sua região.
3. Receber formação específica da Oikos sobre todas as funcionalidades do SmartFarmer,
potencialidades de cada uma, vantagens da sua utilização para cada utilizador –
construção conjunta de argumentário para envolver cada tipo de utilizador.
4. Participar na formação sobre a gestão de sistema que será facultada pela empresa que
está a desenvolver o Portal (em data a definir). Nesta, serão fornecidos manuais de
utilização e gestão do sistema.
5. Procurar conjuntamente com a Oikos financiamento para as atividades de angariação
e dinamização do SmartFarmer local.
6. Abordagem às autoridades locais: reconhecemos enormes vantagens em que as
autoridades locais conheçam o SmartFarmer e apoiem localmente a sua divulgação e

dinamização. Assim, o gestor do SmartFarmer deve procurar divulgar e solicitar apoio
de natureza relevante (político, financeiro, divulgação, etc.) às autoridades locais.
7. Abordagem aos potenciais utilizadores: A Oikos tem condições de organizar workshops
locais para sensibilização e formação específica de utilizadores (produtores e
prestadores de serviços). Assim, a entidade gestora do SmartFarmer deverá, com a
Oikos, reunir e angariar potenciais interessados da região para a realização destes
workshops.
8. Angariação de utilizadores: utilizarem os meios ao seu dispor, as técnicas adequadas e
os materiais disponibilizados para o efeito para divulgar o SmartFarmer e angariar nos
utilizadores, entre produtores e prestadores de serviços.
9. Angariação de parceiros externos locais: entidades que vendam bens e serviços que
não sejam da cadeia de valor agroalimentar mas que queiram, designadamente,
através do $olidariu$ se associarem ao SmartFarmer promovendo descontos no acesso
aos seus bens e serviços aos portadores destes pontos.
10. Dinamizar o Portal, alimentando regularmente com novos conteúdos, sugerir e
procurar sugestões de novas funcionalidades, publicitando a sua existência e
virtualidades, na procura de novos utilizadores e partes interessadas.
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