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Impactwave lança “No Mercado”, um mercado online para pequenos 
negócios 
 
Chama-se No Mercado e é a mais recente plataforma da tecnológica Impactwave. Uma banca virtual para o 
pequeno comércio e um ponto de encontro online e direto entre vendedores e compradores.  
 
“Numa altura de grandes restrições, a Impactwave quer oferecer ao pequeno comércio uma plataforma de venda 
online, sem qualquer custo associado”, começa por referir Ricardo Cardoso, CEO da tecnológica.  
 
“Muitas empresas portuguesas estão a passar por grandes dificuldades, mas no que depender da Impactwave, 
todas terão pelo menos acesso a uma plataforma para vender os seus produtos online”, garante Ricardo Cardoso.  
 
“Acreditamos que será uma mais-valia para que todos os pequenos negócios possam chegar a mais pessoas e para 
que todos os consumidores possam comprar os seus produtos, com total segurança e comodidade”. 
 
Ideal para produtores agrícolas, talhos, peixarias, padarias, lojas de artesanato ou outro tipo de comércio de rua, 
No Mercado existem “bancas” disponíveis para todos, sem qualquer custo nesta fase. 
 
A solução No Mercado é muito simples e intuitiva: ao vendedor, basta preencher o formulário de adesão e escolher 
um nome e link para a sua loja. Depois é só começar a inserir os seus produtos na plataforma online e criar a sua 
banca (através de um computador ou smartphone). Ao comprador, basta aceder a loja.nomercado.pt para ver as 
lojas que já estão presentes No Mercado. Depois de selecionar a loja, pode escolher os produtos que pretende. O 
vendedor recebe a encomenda no seu email e prepara a entrega. 
 
Sobre a Impactwave 
 
A Impactwave presta serviços de consultoria digital. Desenvolve soluções flexíveis e personalizadas para Internet e 
dispositivos móveis, que se adaptam às necessidades dos clientes. 
 
Sobre o Óbidos Parque 
 
O Óbidos Parque é um centro de negócios de base tecnológica, digital e criativa, do qual fazem hoje parte mais de 
40 empresas em regime físico e cerca de três dezenas em regime virtual. Estão ligadas às áreas do Software, 
Hardware, Agricultura, Biotecnologia, Saúde, FinTech, EdTech, Web Design, Marketing Digital, entre outras.  
 
Através de uma interligação dinâmica entre empresas, mercado e comunidade académica e de investigação, o 
parque oferece um ecossistema de inovação favorável ao desenvolvimento de projetos, quer estejam numa fase 
embrionária, nascente, ou numa fase avançada de maturação.  
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https://loja.nomercado.pt/

