
   

Mais valor para as PME 
pelo Design e pela Economia Digital 

Promotor 

 

Apoio 

 

 

O mercado da economia digital tem tido um 
crescimento exponencial em Portugal. 
A melhoria e democratização do acesso à 
internet criou um ambiente propício aos 
negócios digitais e à criação de novos 
públicos. 
A tecnologia permite vencer a interioridade. 
Qualquer PME pode ter uma presença forte 
na internet, independentemente do local 
onde tem a sua sede social ou atividade. 
Isto abre uma oportunidade enorme para as 
PME do interior, conquistarem e fidelizarem 
clientes, aumentando o volume de negócios. 

O projeto NoDouroCompro.EU assenta na 
implementação de processos de inovação 
pelo design de comunicação e pela 
economia digital, procurando a revitalização, 
a valorização e a dinamização das atividades 
económicas na região. 
A aposta em instrumentos de design e de 
economia digital assumem particular 
importância pois permitirão o 
reposicionamento das empresas existentes 
na região, numa perspetiva de aumento da 
sua visibilidade e afirmação na economia 
regional.

 

Entidade Promotora 
ACDV Associação Comercial do Distrito de Viseu 
 

Coordenação Técnica 
Margarida Martins 
 

Intervenção Regional 
Lamego, Armamar, Tarouca, Tabuaço, 
Moimenta da Beira, Cinfães, Resende 

Período de Execução 
01/08/2016 a 30/09/2017 

 

Objetivos 
• Valorizar e dar visibilidade aos produtos endógenos. 
• Inovar pelo design; 
• Permitir às Micro e Pequenas empresas marcar presença na economia digital; 
• Aumentar a competitividade das Micro e Pequenas; 
• Aumentar o volume de negócios; 
• Simplificar processos (desburocratização); 
• Potenciar a troca de experiências e aprendizagem entre empresas; 
• Promover a Cooperação entre empresas 

 

Atividades 

� Ações Informativas de Difusão 

� 
Intervenções de Design nas Micro e PME 
Apoio a 18 PMEs na melhoria da sua comunicação digital 

� 
Ciclo de Workshops 
Comunicação Digital; Marketing; Design; Vitrinismo. 

� 
Desenvolvimento e Gestão de Plataforma de Negócios Digitais 
Portal Web + App Móvel + Lojas Online 

� Seminário Final de Apresentação de Resultados 


