
	

	

	
Projeto	nº:	005059-	15/SI/2015	
Apoio	no	âmbito	do	sistema	de	incentivos:		
Projetos	Individuais	–	Reforçar	a	competitividade	das	PME	

Designação	do	Projeto:	
Vale	Inovação	–	Qualificação	e	Competitividade	das	PME	
	
	
Custo	total	elegível:		
20.000,00Euros	
Apoio	financeiro	da	UE:		
15.000,00Euros	
	
	
Síntese	do	Projeto:	O projecto consistiu no desenvolvimento de um plano 
para melhoria dos sistemas de informação da empresa, nomeadamente um 
serviço de consultoria para integração entre site e sistema ERP já 
existente na empresa e o desenvolvimento de uma loja online com todas as 
funcionalidades para e-business. 
O objectivo deste projecto prendeu-se com o facto da empresa ter 
necessidade de melhorar a gestão da sua informação 
no global, interligando informação de vários departamentos da empresa e 
clientes com o site, actualmente a funcionar de forma estanque. Ciente da 
enorme vantagem competitiva que é a interligação e automatização de várias 
tarefas na empresa, a mesma olha para o desenvolvimento deste projecto 
informático como a alavanca que permitirá impulsionar 
o seu negócio, desbloqueando a solução para alguns problemas na gestão 
de informação com que se tem deparado nos últimos tempos. 
Um sistema ERP possibilita fazer uma gestão autónoma de vários 
procedimentos, possibilita a integração de vários sistemas de forma a 
fornecer e interligar o maior número de informações possível sobre a 
empresa e neste caso a maior necessidade da empresa promotora é a 
obtenção mais rápida de informações relativamente às encomendas 
online e a sua integração com todo o sistema de gestão da empresa. 
Esta necessidade de integração entre site e sistema advém da visão da 
empresa em começar a comercializar os seus produtos online através do 
desenvolvimento da loja online, quer permita não só a venda de bens já pré-
fabricados mas que englobe também a componente de venda por medida e 
por tipo de necessidade específica do cliente, pelo que 
será necessário dotar o existente website de uma componente de loja online 
que permita ao cliente adquirir produtos à distância, sendo esta questão 
muito importante no objectivo de aumentar o valor das exportações.	

	


