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Norte Digital - Qualificar PME Norte para a Economia Digital
O projeto visa potenciar um novo

paradigma de capacitação e

qualificação de PME por meio do

desenvolvimento de novas valências e

internacionalização através da

Economia Digital, criando as condições

para o reforço da capacitação

empresarial de PME ao nível do

desenvolvimento de bens e serviços,

atuando ao nível da produtividade e

criação de valor, nomeadamente na

área Economia Digital e Comércio

Eletrónico.

Neste sentido, a ACEPI definiu

objetivos a atingir pelo plano de ação

delineado, a saber:

(O1) Aumentar o número de PME

inseridas na Economia Digital em

termos de marketing digital e vendas

eletrónicas internacionais, qualidade

da presença online e posicionamento

em marketplaces internacionais. Com

efeito, o projeto visa contribuir para

afetar de forma positiva o Índice

Digital Regional, para que a região

Norte deixe de se posicionar na 4.ª

posição ao nível das regiões nacionais.

Por outro lado, é importante sublinhar

a capacidade da ACEPI no sentido de

estabelecer pontes com associações

congéneres de outros países. 

 

 

Este know-how será posto ao
serviço do projeto em apreço,
nomeadamente por via das
iniciativas de definição de um
roadmap personalizado de
evolução para a Economia Digital,
seja no piloto de qualificação em
plataformas internacionais e/ou
marketplaces agregadores por
parte das PME da região Norte.
 

Síntese do Projeto 
 
Projeto nº:
NORTE-02-0853-FEDER-000-111
 
Entidade Promotora: 
ACEPI - Associação do Comércio
Electrónico e da Publcidade Interactiva
 
Apoio no âmbito do Sistema de
Incentivos:
Sistema de Apoio às Ações Coletivas -
SAAC - "Qualificação"
AAC NORTE 53-2016-07 
 
Custo Total Elegível: 
725 104,25€
 
Apoio financeiro da UE:
616 338,61€
 
Apoio financeiro público nacional:
N/A

 
85%

 
15%

APOIO FINANCEIRO DA UE

APOIO  FINANCEIRO  DOS  PATROCINADORES

(O2) Potenciar os acessos a
mercados e estruturação de
novos produtos e serviços,
através da presença efetiva das
PME na Economia Digital,
potenciando a introdução e
desenvolvimento de bens,
produtos e serviços, cada vez
mais centrados nas necessidades
concretas dos consumidores
digitais e em propostas de maior
valor acrescentado;
(O3) Qualificar e preparar até
cinquenta PME para
marketplaces internacionais,
potenciando novos canais que
permitam aumentar o valor das
respetivas vendas, com especial
enfoque no mercado global,
reforçando a vertente de vendas
online e transações eletrónicas.
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(O7) Capacitar e promover sinergias

entre PME para as tendências digitais

do futuro como a mobilidade, cloud

computing, a segurança das redes, IoT,

big data, num espírito de cooperação

empresarial e atuação em rede;

(O8) Contribuir decisivamente para o

reforço do indicador de realização

associado à Prioridade de

Investimento 3.3., “PME com 10 e mais

pessoas ao serviço (CAE Rev. 3, B a H,

J, K, M e Q) com atividades de

inovação no total de PME do inquérito

comunitário à inovação”, no sentido de

aumentar o valor de referência de 53%

para os valores a alcançar entre 57% e

62%, até 2023;

(O9) Reforçar o emprego qualificado

na área da Economia Digital na região

Norte.

 

Neste contexto, por via da

implementação de cada ação

equacionada no âmbito do projeto, a

ACEPI espera obter resultados diretos

e materializáveis (nomeadamente,

produção de documentação e

publicação de estudos, qualificação e

preparação de PME para

marketplaces, constituição de pilotos

de Gabinete de Apoio à Economia

Digital, criação de um website e

prémios anuais, entre outros), bem

como um conjunto de resultados de

mensuração indireta pelo efeito no

tecido de PME da região Norte, que

irão ser produzidos com o decorrer

das ações e cujas versões finais serão

coincidentes com a data de conclusão

da respetiva ação.

 

(O4) Realizar três pilotos de

capacitação sobre a Economia Digital

e de interação com estruturas

coletivas empresariais (e.g. parques

industriais, incubadoras, associações

empresariais, câmaras municipais ou

entidades intermunicipais) que já

estejam no terreno e que atuem ao

nível das PME da região Norte,

sustentando a criação futura do

Gabinete de Apoio à Economia Digital,

assegurando que fluxos de difusão e

incorporação em novos modelos de

negócio de informação específica e

pertinente sobre Economia Digital,

comportamento de consumidores

digitais, marketplaces internacionais,

boas práticas, inovação e

desenvolvimento de produtos de valor

acrescentado orientados para a

Economia Digital;

(O5) Contribuir para a promoção e

potenciação de sinergias

intersectoriais na construção de

vantagens competitivas da PME,

organizando e agregando um conjunto

de informação setorial, visualmente

apelativa e user friendly, conexa com

os domínios de especialização da

Economia Digital, posicionamento de

produto e/ ou serviços, mercados e

financiamento em áreas estratégicas

de crescimento sustentado e

competitivo;

 (O6) Capacitar novas empresas que

pensam “fora da caixa” e que colocam

cada vez mais a região Norte em

destaque no panorama nacional e

internacional, em termos de inovação

e internacionalização, na vertente da

Economia Digital, por parte das PME

da região Norte;
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