
 
 
 
 

 
 
 

Sendo um programa de consultoria digital para empresas na área do 
comércio, o DigiConsult, powered by Câmara do Comércio, serve o propósito de 
apoiar empresas de comércio e/ou tradicionais na definição e implementação de 
estratégias digitais para maximizar a sua presença online e, consequentemente, 
diversificar formas de marketing e de rentabilidade. 
  
 
 
O Programa Digiconsult estrutura-se em duas fases: 
 

1ª Fase – Diagnóstico e Formação Geral 
2ª Fase – Formação Individualizada e Operacionalização 

  
 
Quem pode participar: 
 

o Micro e pequenas empresas sediadas nas ilhas Terceira, Graciosa e 
São Jorge. 

o Com ou sem investimentos a decorrer na área do marketing e do digital. 
  
 
Atividades principais: 
 

o Consultoria individualizada, com dicas e recomendações para uma 
presença digital eficiente da empresa. 

o Serviços de apoio à digitalização (plano de marketing, fotografias, 
gestão das redes sociais).  

o Workshops e formação. 
 
O que pode beneficiar: 
 

✓ Análise do estado “digital” do estabelecimento. 
✓ Mapeamento de necessidades da empresa em termos de marketing 

digital. 
✓ Desenvolvimento de atividades de execução de elaboração de 

conteúdos das empresas. 
✓ Relatórios para implementação de conteúdos nas redes sociais. 
✓ Consultoria individualizada para melhorar a comunicação da empresa. 
✓ Entrega de manual de boas práticas, com recomendações para 

utilização eficaz das redes sociais. 
✓ Entrega de plano de marketing para a sua empresa, com duração anual. 



 
 
Investimento para participação: 
 

1ª Fase (até 51 empresas): 
 

Associados – 35€ 
Não Associados – 70€ 
  

2ª Fase (até 40 empresas): 
  
Associados – 200€ 
Não Associados – 400€ 
  
 
Inscrições: https://bit.ly/3W54bvo  
 
 
Para mais informações: 
marketing@ccah.eu 
projetos@nextsoftware.com.pt 
debora@nextsoftware.com.pt 
 
 
 

 

 

Durante o programa, vou ter:  
 

✓ Diagnóstico e relatório sobre o estado atual da empresa nas várias plataformas 
digitais.  

✓ 40 horas de consultoria individualizada. 
✓ Formação especializada na área das redes sociais, do digital e criação de 

conteúdo.  
✓ Conta do Google My Business, com informações relevantes da empresa. 
✓ Profissionalização da presença das empresas nas redes sociais. 
✓ Manual de boas práticas para utilização de redes sociais. 
✓ Sessão de fotografias profissionais (60 unidades). 
✓ Apoio na gestão de redes sociais por 4 meses. 
✓ Descontos em serviços e produtos digitais e tecnológicos. 
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