
 

 

 

Designação do Projecto | DIALGEST SODEFE- CRESCIMENTO E EXPANSÃO 

Código do Projecto | CENTRO-05-5141-FEDER-000051 

Objectivo Principal | A abertura de um novo espaço comercial 

Entidade Beneficiária | Dialgest Sodefe, Sistemas de Informação, Lda 

Data de Aprovação | 25/07/2018 

Data de Início | 28/07/2017 

Data de Conclusão | 24/11/2018 

Custo Total Elegível | 21.362,16€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER – 8.544,86€ 

 

Objectivos, actividades e resultados esperados 

Para melhor poder corresponder às necessidades do mercado em constante mudança, 

torna-se fundamental que a empresa se apresente num local com bastante 

visibilidade, de fáceis acessos e com umas instalações devidamente preparadas para 

melhor servir o cliente. Até à data, a Dialgest Sodefe, Lda., situa-se num local com 

pouca visibilidade e de difícil estacionamento. Com a mudança para o novo local, onde 

já existe o contrato de arrendamento, a empresa pretende colmatar as necessidades 

existentes. Fazem pois parte do projeto as obras de requalificação do espaço físico, 

mobiliário para mesmo e a renovação do parque informático de forma a garantir um 

serviço mais eficiente ao cliente. A implementação de um plano de marketing e de 

comunicação é um fator fundamental para o desenvolvimento da atividade da 

empresa. Fazem parte do plano de marketing a desenvolver: 

• Melhorias no site existente;  

• Criação e desenvolvimento de comércio digital on-line que é, nos dias de hoje, uma 

ferramenta de apoio institucional e promocional, permitindo não só a divulgação da 

empresa e dos seus serviços mas também a venda de equipamentos e serviços para 

qualquer parte do mundo;   



• Criação e desenvolvimento de perfis nas rede sociais, sendo estas alguns dos canais 

que melhor divulga atividade da empresa e os seus produtos; 

• Criação de materiais promocionais, newsletters para posterior envio a clientes e 

potenciais clientes. Para conseguir desenvolver a sua atividade, a empresa vai 

necessitar da criação líquida de um posto de trabalho, de forma a desenvolver a 

atividade de operador de informática. 

 

  

  



 

 

 

Designação do Projecto | DIALGEST SODEFE- CRESCIMENTO E EXPANSÃO 

Código do Projecto | CENTRO-05-4740-FSE-000033 

Objectivo Principal | A abertura de um novo espaço comercial 

Entidade Beneficiária | Dialgest Sodefe, Sistemas de Informação, Lda 

Data de Aprovação | 25/07/2018 

Data de Início | 10/07/2017 

Data de Conclusão | 09/07/2018 

Custo Total Elegível | 5.103,95€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | FSE – 5.103,95€ 

 

Objectivos, actividades e resultados esperados 

Para melhor poder corresponder às necessidades do mercado em constante mudança, 

torna-se fundamental que a empresa se apresente num local com bastante 

visibilidade, de fáceis acessos e com umas instalações devidamente preparadas para 

melhor servir o cliente. Até à data, a Dialgest Sodefe, Lda., situa-se num local com 

pouca visibilidade e de difícil estacionamento. Com a mudança para o novo local, onde 

já existe o contrato de arrendamento, a empresa pretende colmatar as necessidades 

existentes. Fazem pois parte do projeto as obras de requalificação do espaço físico, 

mobiliário para mesmo e a renovação do parque informático de forma a garantir um 

serviço mais eficiente ao cliente. A implementação de um plano de marketing e de 

comunicação é um fator fundamental para o desenvolvimento da atividade da 

empresa. Fazem parte do plano de marketing a desenvolver: 

• Melhorias no site existente;  

• Criação e desenvolvimento de comércio digital on-line que é, nos dias de hoje, uma 

ferramenta de apoio institucional e promocional, permitindo não só a divulgação da 

empresa e dos seus serviços mas também a venda de equipamentos e serviços para 

qualquer parte do mundo;   



• Criação e desenvolvimento de perfis nas rede sociais, sendo estas alguns dos canais 

que melhor divulga atividade da empresa e os seus produtos; 

• Criação de materiais promocionais, newsletters para posterior envio a clientes e 

potenciais clientes. Para conseguir desenvolver a sua atividade, a empresa vai 

necessitar da criação líquida de um posto de trabalho, de forma a desenvolver a 

atividade de operador de informática. 

 

 

 


