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AGROPORTAL.PT
O  Agroportal informa e alerta os 
agricultores das alterações de políticas, das 
flutuações nos mercados, das novidades 
tecnológicas, da situação de emprego, e 
muito mais. É  também uma fonte de 
informação para quem está fora do setor.
Uma verdadeira porta do mundo rural.

Um meio vintage na vanguarda, criado a 1 de 
dezembro de 1999, foi ganhando uma larga 
adesão passando a ser a primeira página do dia, 
no arranque do computador de muitos dos 
agricultores Portugueses. Parou em 2014. Voltou 
a estar online e ativo a partir de 16 de outubro de 
2016. Contou neste relançamento, com uma nova 
imagem e nova tecnologia, novos conteúdos e 
uma nova equipa.
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AGROPORTAL.PT
A INFORMAR DE
FORMA VASTA

Notícias
nacionais

2.

Notícias
internacionais

Sugeridas

1.

Comunicados

Opinião

3.

Eventos
Live-stream

4.

Serviços

6.

Diretório

7.

Dossiers

5.

Desde as notícias que saem sobre agricultura 
na imprensa geral e especializada, nacional e 
internacional, a artigos de opinião de 
especialistas do setor, dossiers técnicos, 
eventos no setor, até um conjunto de serviços 
especializados e a crescer, como diretório de 
empresas, emprego, compra e venda de 
terrenos, o Agroportal tem tudo o que o 
agricultor e os interessados na agricultura 
precisam de saber para estarem atualizados ao 
minuto.

Apoios; Biossoluções; 
Cadeia Alimentar; 

Fertilizantes; 
Fitofarmacêuticos; 

Florestas; Futuro da 
PAC; Inovação; 

Máquinas Agrícolas; 
Mercados; Newsletter 
e Revistas; Seguros;

Diretório
Emprego

Meteorologia
Arquivo

Terrenos

Vídeos
Blogs



O Agroportal faz o crivo para o leitor logo ao nascer do sol:
escolhe 8 informações mais relevantes do dia, e classifica-as como 
“sugeridas”. As notícias “sugeridas” passam para o sistema 
multi-plataforma do Agroportal: são enviadas pela newsletter diária 
aos leitores e vão para as redes sociais; no final da semana são 
compiladas numa newsletter. As “sugeridas” são uma escolha duma 
equipa que entende as necessidades do setor.

A informação chega ao leitor pelo digital, com fontes amigáveis, e 
sobretudo sem publicidade intrusiva!

AGROPORTAL.PT
A INFORMAR ULTRA-RÁPIDO
E A SUGERIR A DEDO
O Agroportal tem um sistema com um algoritmo otimizado para 
agregação de notícias e informação, que o faz captar tudo muito 
rapidamente. Mas, se por um lado o algoritmo dá essa vasta informação 
ao leitor, por outro faz um trabalho de seleção e classificação, 
combatendo assim o fenómeno de excesso de informação.

Newsletter Diária
Newsletter Semanal

Newsletter Semanal Florestal
Newsletter Mensal Cadeia alimentar

Newsletter Inovação
Newsletter Emprego

8 NOTÍCIAS
SUGERIDAS

AGREGAÇÃO
DE INFOMAÇÃO



24 %
35 a 45 anos

2.3%
BRASIL

2.6%
EUA

87%
PORTUGAL

35%
EMPRESÁRIOS

AGRÍCOLA OU FLORESTAL

41%
SERVIÇOS

ESPECIALISADOS 

8%
FUNÇÃO
PÚBLICA

5%
INVESTIGAÇÃO

E ENSINO

52%
Homens

48%
Mulheres

17%
55 a 64 anos

21%
45 a 54 anos

AGROPORTAL.PT
UM MEIO DE PUBLICIDADE 
CERTEIRO PARA AS EMPRESAS
O Agroportal revela-se o espaço publicitário 
ideal para pôr as empresas em contacto 
próximo com os empresários agrícolas porque:

Garante
visualizações

da área

Site exclusivo de 
Agricultura e 

Florestas mais lido 
de Portugal

É uma marca 
prestigiada

e reconhecida 
pelo setor

COM UMA AUDIÊNCIA COM NÚMEROS
1,35    Milhões de utilizadores
   de janeiro a setembro de 2022
44 828 Recorde dia (18/04/2022)
4 500  Utilizadores diários do website

E COM QUALIDADE
3 020 utilisadores registados, dos quais:
• Empresários agrícola ou florestal 35%;
• Serviços especialisados 41%;
• Função Pública 8%;
• Investigação e ensino 5%.

3 020 UTILISADORES REGISTADOS, DOS QUAIS:

Jose Diogo Albuquerque




AGROPORTAL.PT
SEMPRE A CRESCER 208 314

Mar.2022

Metas cumpridas e ultrapassadas: 
Meta 30.000 utilizadores/mês em 2017: cumprida em Outubro de 2017
Meta 60.000 utilizadores/mês em 2020: cumprida em Setembro de 2019
Meta de 1 milhão de utilizadores em 2021 cumprida com 1,2 M de utilizadores

2017 2018 2019 2020 2021 2022



AGROPORTAL.PT
ANUNCIANTES CREDÍVEIS
E DA ÁREA



AGROPORTAL.PT
PUBLICIDADE 
COMBINADA

Opções de pacotes publicitários anuais ou 
pontuais com colocação de banners e 
divulgação de conteúdos do anunciante:

Parceria principal
Parceria secundária 
Parceria temática
Parceria pontual

Consulte a nossa tabela de preços.



publicidade@agroportal.pt
geral@agroportal.pt
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