Exmos. Senhores,
No âmbito do programa de formação integrado no projecto Orienta_Empresas, co-financiado
pelo POAçores 2020, e, com o intuito de vos fornecer ferramentas para a melhoria da
competitividade das vossas empresas, a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, em
parceria com o Município de Vila do Porto está a organizar o seguinte programa de formação e
consultoria, na área da Inovação, Marketing Digital e Competitividade. Estas acções,
formatadas em específico para as empresas Marienses e empreendedores, poderão contribuir
de forma muito significativa para a atividade empresarial, através de utilização de ferramentas
imprescindíveis no mundo atual e que permitem ultrapassar as barreiras que empresas
sedeadas em meios mais pequenos vivem no seu dia a dia.
1. Ação de sensibilização/Divulgação da Iniciativa (8h)
A importância da atualização digital (digitalização) das empresas; Uso da comunicação online e
seus respectivos canais digitais, vantagens e desvantagens.
Data: 19 de janeiro
Horário: 09:00-13:00 / 14:00-18:00
Local: Biblioteca Municipal de Vila
do Porto

2. Workshop (10h)
Apresentação dos conceitos, estratégias; Boas práticas e casos de sucesso; Criação da presença
online; Otimização para aumentar vendas e resultados.
Data: 7 de fevereiro Horário: 14:00-19:00
Data: 8 de fevereiro Horário: 14:00-19:00
Local: Biblioteca Municipal de Vila do Porto

Valor de Inscrição – Gratuito, mas sujeito a inscrição.
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O plano apresentado têm como princípio a inovação empresarial, o estímulo do
empreendedorismo, o apoio integrado às empresas na área da internacionalização e do
mercado interno Regional, através da novas tecnologias, como por exemplo a criação do seu
próprio negócio ou a inovação do mesmo, tirando partido do mundo online.
As atividades do plano consistem em ações que reforcem as linhas estratégicas de intervenção
preconizadas nos documentos de políticas públicas de apoio às empresas e transversais a
todos os sectores económicos.
Além da formação para as empresas selecionadas será disponibilizada consultoria.
Poderá fazer a sua inscrição, até ao próximo dia 14 de janeiro, através do seguinte link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsjsQENyPemiF3DtFYEAmiO-r2nqNDKFzLxGDqGhbv2G9vw/viewform
Também poderá enviar a ficha de inscrição para delegacaosantamaria@ccipd.pt ou nos
contactar através do 296305000.
Esperando contar com a sua presença, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

2

