
 
 

 

 

No passado dia 13 de Novembro, o Ministério da Economia e do Emprego (MEE) 

apresentou o Programa PME Digital, uma iniciativa no âmbito do Programa 

Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação e promovida pelo IAPMEI e pela 

ACEPI, que visa ajudar as micro, pequenas e médias empresas portuguesas a 

aumentarem a sua competitividade e produtividade através das potencialidades da 

Economia Digital. Concretamente, a iniciativa pretende estimular a utilização de 

ferramentas digitais e das tecnologias da informação e comunicação, facilitando o 

acesso das empresas a novos mercados, melhorando a sua gestão e tornando mais 

eficiente a sua relação com clientes e fornecedores. Tendo presente que apenas 17% 

das microempresas têm uma presença na Internet e que mesmo entre as empresas 

com mais de 10 trabalhadores esse indicador não ultrapassa os 52%, esta trata-se 

de uma iniciativa essencial para a competitividade do tecido empresarial português 

do século XXI.  

O MEE traçou o objetivo de atingir 30 mil empresas nos próximos três anos, com um 

Programa que coloca ao alcance de qualquer pequena, média ou microempresa as 

mesmas soluções de produtividade utilizadas pelas maiores empresas do mundo, 

com manifestos benefícios em termos de redução de custos. 

 

Esta iniciativa conta com quinze parceiros privados da área da Economia Digital 

(entre eles a Microsoft em parceria com a PT Negócios) que desenharam soluções 

com condições muito favoráveis e adequadas às diferentes necessidades de 

microempresas e PMEs: promoção e comercialização na Internet, soluções de 

comunicação, ferramentas de produtividade, gestão integrada dos processos de 

negócio, entre outras.   

 

 

Foi porque acreditamos no potencial da Internet e da Tecnologia para a 

competitividade das empresas portuguesas no mercado global, que quisemos 



 
 

associar-nos a esta iniciativa e que agora desafiamos a sua empresa a não perder 

esta oportunidade!  

Consulte aqui todas as informações sobre a oferta da Microsoft e da PT Negócios e 

torne-se uma PME Digital! 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

Bruno Agostinho 

 

Diretor de Mercado PME e Canal de Distribuição 

Microsoft Portugal 

http://www.ptnegocios.pt/pmedigital/introducao/index.html

