
Potencial de Inovação, Comunicação e 
Design das Micro e PME do Douro Sul 

NoDouroCompro.EU 

1 

 

 

 

  



Potencial de Inovação, Comunicação e 
Design das Micro e PME do Douro Sul 

NoDouroCompro.EU 

2 

 

 

 

  



Potencial de Inovação, Comunicação e 
Design das Micro e PME do Douro Sul 

NoDouroCompro.EU 

3 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Ilustração 1 - Ativos Endógenos da Região Douro Sul .................................................................................................................................................................... 15 
Ilustração 2 Ativos territoriais materiais e imateriais do Douro Sul. Fonte: ABD, 2015 ................................................................................................ 17 
Ilustração 3 - Localização das Empresas Inquiridas ......................................................................................................................................................................... 34 
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico 1 - Estrutura empresarial por dimensão ................................................................................................................................................................................ 13 
Gráfico 2 - Estrutura do Emprego por grandes setores de atividade económica ............................................................................................................ 14 
Gráfico 3  - Projetos Aprovados por concelho, em 31-12-2017 .............................................................................................................................................. 18 
Gráfico 4 - Projetos Aprovados por tipologia, em 31-12-2017 ................................................................................................................................................ 18 
Gráfico 5 - Dimensão das Empresas Inquiridas .................................................................................................................................................................................. 34 
Gráfico 6 - Público Alvo das Empresas Inquiridas .............................................................................................................................................................................. 34 
Gráfico 7 - Setores de Atividade das Empresas Inquiridas ........................................................................................................................................................... 35 
Gráfico 8 - Canais Utilizados para Obtenção de Visibilidade Online ......................................................................................................................................... 35 
Gráfico 9 - Adaptabilidade a dispositivos móveis .............................................................................................................................................................................. 36 
Gráfico 10 - Coerência de Informação entre canais.......................................................................................................................................................................... 36 
Gráfico 11 - Frequência de utilização de canais .................................................................................................................................................................................. 36 
Gráfico 12 - Comercialização de Produtos e Serviços Online ...................................................................................................................................................... 37 
Gráfico 13 - Motivações para a Entrada na Economia Digital ..................................................................................................................................................... 37 
Gráfico 14 - Existência de Recursos Humanos para gerir a presença na Internet .......................................................................................................... 38 
Gráfico 15 - Identificação dos Responsáveis pela elaboração de conteúdos ..................................................................................................................... 38 
Gráfico 16 - Experiência ou formação na área digital ...................................................................................................................................................................... 38 
Gráfico 17 - Competências de análise e identificação de tendências de mercado / setor .......................................................................................... 39 
Gráfico 18 Disponibilidade temporal para a implementação de uma estratégia de comunicação ......................................................................... 39 
Gráfico 19 - Capacidade financeira para investir em ferramentas de comunicação online ........................................................................................ 39 
Gráfico 20 - Registo Informático de dados sobre clientes e fornecedores.......................................................................................................................... 40 
Gráfico 21 - Conversão de dados em informação útil para a PME........................................................................................................................................... 40 
Gráfico 22 - Tipo de Conexão à Internet ................................................................................................................................................................................................. 41 
Gráfico 23 - Velocidade e Estabilidade do Sinal de Internet na sede da empresa ........................................................................................................... 41 
Gráfico 24 - Concordância com a relação entre as infraestruturas de acesso à web e a presença da empresa na economia digital 41 
Gráfico 25 - Aumento de volume de negócios com a utilização de tecnologias digitais .............................................................................................. 42 
Gráfico 26 - Entrada em novos mercados com a utilização de tecnologias digitais ....................................................................................................... 42 
Gráfico 27 - Entrada em novos circuitos comerciais com a utilização das tecnologias digitais ............................................................................... 42 
Gráfico 28 - Melhoria nos processos de comunicação com o cliente ..................................................................................................................................... 43 
Gráfico 29 - Melhorias na imagem global da empresa no mercado ........................................................................................................................................ 43 
Gráfico 30 - Perceção, pelos clientes, da melhoria da imagem da empresa....................................................................................................................... 43 
Gráfico 31 - Dificuldades encontradas no processo de transição para a economia digital ......................................................................................... 44 
Gráfico 32 - Grau de Importância do processo de adaptação das PME à economia digital ....................................................................................... 44 
 

  

file:///C:/Dropbox/2020%20SIAC/SIAC%20-%20Aprovados/ACDV%20-%20NoDouroComproEU/_Execução%20e%20Atividades/Ac5%20-%20Estudo/00%20Global/0%20-%20Estudo%20-%20V%20Carlos%20Silva.docx%23_Toc514080687


Potencial de Inovação, Comunicação e 
Design das Micro e PME do Douro Sul 

NoDouroCompro.EU 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
Título: Potencial de Inovação, Comunicação e Design das Micro e PME do Douro Sul 
Edição: Associação Comercial do Distrito de Viseu 
Conceção do Estudo e Coordenação Científica: Gil Ferraz 
Auscultação Institucional: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego 
Projeto Gráfico: MDA FCI - Formação, Consultoria e Inovação, Lda 
Gestão de Projeto: Margarida Martins 
Coordenação: Fernando Almeida 
Produção: MDA FCI - Formação, Consultoria e Inovação, Lda 
Cofinanciamento: Norte 2020, Portugal 2020, FEDER 
 
  



Potencial de Inovação, Comunicação e 
Design das Micro e PME do Douro Sul 

NoDouroCompro.EU 

5 

ÍNDICE 
 
1 Enquadramento ........................................................................................................................................................ 6 

1.1 Objetivos do Estudo ...................................................................................................................................................................... 9 

1.2 Enquadramento Metodológico ............................................................................................................................................ 10 

 

2 Caraterização da Realidade Empresarial ............................................................................................................. 11 

2.1 Enquadramento ........................................................................................................................................................................... 12 

2.2 Atividades Económicas ............................................................................................................................................................ 13 

2.3 Eixos Estratégicos da Região................................................................................................................................................ 19 

 

3 Fatores Críticos de Inovação: o Design e a Economia Digital ............................................................................. 21 

3.1 Enquadramento ........................................................................................................................................................................... 22 

3.2 Abordagem Conceptual ........................................................................................................................................................... 23 

3.3 Relação entre Design e Inovação ....................................................................................................................................... 25 

3.4 Economia Digital como fator de competitividade para as PME ........................................................................ 27 

 

4 Processos de Comunicação e Marketing nas PME: Resultados Alcançados .................................................... 31 

4.1 Enquadramento ........................................................................................................................................................................... 32 

4.2 Caraterização da Amostra ...................................................................................................................................................... 33 

4.3 Transição da PME para a Economia Digital - Situação Atual ............................................................................. 35 

4.4 Capacidade e Capital Humano ............................................................................................................................................. 38 

4.5 Tecnologias da Informação e Utilização de Dados ................................................................................................... 40 

4.6 Infraestruturas disponíveis .................................................................................................................................................... 41 

4.7 Resultados ...................................................................................................................................................................................... 42 

4.8 Principais Conclusões ............................................................................................................................................................... 45 

 

5 Análise Prospetiva Estratégica ............................................................................................................................. 46 

 

6 Bibliografia ............................................................................................................................................................. 50 

  



Potencial de Inovação, Comunicação e 
Design das Micro e PME do Douro Sul 

NoDouroCompro.EU 

6 

1 Enquadramento 

 

 

 

  



Potencial de Inovação, Comunicação e 
Design das Micro e PME do Douro Sul 

NoDouroCompro.EU 

7 

 

O presente estudo de potencial de Inovação, 
Comunicação e Design nas Micro e PME do Douro 
Sul enquadra-se no âmbito do projeto 
NoDouroCompro.EU, da Associação Comercial do 
Distrito de Viseu, cujo foco se situa na dinamização e 
valorização das atividades económicas, envolvendo 
atividades de aumento de eficiência coletiva em 
fatores críticos de competitividade, na região do 
Douro Sul. 

Mais concretamente, o projeto consiste na 
implementação, de processos de inovação por via do 
design de comunicação e por via da economia digital, 
procurando, numa fase posterior, a disseminação 
pública dos resultados obtidos. A atividade económica 
nestes concelhos encontra-se bastante enfraquecida 
devido à elevada desertificação que se verificou nos 
últimos anos, pelo que assume particular relevância a 
implementação de estratégias que permitam o 
reposicionamento das empresas existentes, numa 
perspetiva de aumento da sua visibilidade e 
afirmação da economia regional. 
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Neste sentido, o projeto “NoDouroCompro.EU” 
estabeleceu ele próprio, alguns objetivos 
operacionais, nomeadamente: 

1 Reforçar o conhecimento sobre os elementos diferenciadores e 
potenciadores de desenvolvimento da região, particularmente no que 
concerne à realidade empresarial; 

2 Promover um clima de criatividade e inovação nas micro e pequenas 
empresas; valorizando e dando visibilidade aos produtos endógenos, 

3 Melhorar as competências das PME por via da entrada na economia 
digital e incorporação de design ao nível de produto, imagem, marca, 
comunicação, online, etc 

4 Permitir às Micro e Pequenas empresas entrar em processos de inovação 
através do desig e da economia digital, procurando reforçar o seu 
posicionamento, o aumento do volume de negócios e a ascensão na 
cadeia de valor.  

5 Potenciar a troca de experiências e conhecimento entre empresas e 
entidades participantes; 

6 Promover e divulgar regionalmente os resultados dos trabalhos 
desenvolvidos. 

 

O projeto NoDouroCompro.EU  é cofinanciado pelo Portugal 2020, no 
âmbito do Norte 2020 - Sistema de Apoio às Ações Coletivas em 
Territórios de Baixa Densidade “Qualificação” e pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. 
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1.1 Objetivos do Estudo 
A bibliografia existente sobre o tecido 
empresarial regional e sobre as dinâmicas de 
processos de inovação apontam dinâmicas e 
perspetivas sempre num âmbito mais nacional, 
não particularizando sobre as especificidades e 
dinâmicas dos territórios. No caso concreto do 
Douro Sul, não existe nenhum levantamento 
sobre os processos de design e economia digital 
das PME e o respetivo contributo para o 
relançamento e afirmação da economia local e 
competitividade da região. O presente estudo 
visa caracterizar da realidade empresarial nos 
diversos setores e análise do seu potencial de 
inovação e aspetos críticos em termos de 
design de comunicação e economia digital. 
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1.2 Enquadramento Metodológico 
A metodologia seguida para o desenvolvimento 
deste estudo assentou no cruzamento de 
análises qualitativas e quantitativas, com 
recurso a diferentes técnicas de investigação: i) 
análise documental através da revisão de 
literatura relativa a dinâmicas de processos de 
inovação, análise estatística com recurso a 
fontes secundárias (estatísticas publicadas por 
organismos oficiais nacionais e internacionais); 
ii) aplicação de questionário a representantes de 
micro e PME da região Douro Sul, com foco na 
análise de processos de comunicação e 
marketing das PME da região e resultados 
alcançados.  
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2 Caraterização da Realidade Empresarial 
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2.1 Enquadramento 
A região denominada de Douro Sul é constituída 
por 10 concelhos localizados na 
margem sul do Rio Douro, da 
NUT III Douro (Armamar, 
Lamego, Moimenta da Beira, 
Penedono, São João da Pesqueira, 
Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca) e da NUT III Tâmega 
(Cinfães e Resende), marcando a zona de transição entre o centro 
e o norte interior de Portugal. 
Este território representa 51% da população, 45% do emprego e 
44% dos estabelecimentos do Douro. Ao nível da região Norte, 
esta representatividade não é mais do que 2%.  
Em termos de criação de riqueza, medida pelo VAB per capita*, o 
Vale do Douro Sul está 30% e 38% abaixo do Douro e do Norte, 
respetivamente, 3% acima do Tâmega e é metade do valor médio 
nacional (AM&M, 2013). Carateriza-se por uma ruralidade 
vincada, onde Lamego assume maior dimensão e capacidade 
polarizadora. 
Em termos de acessibilidades, a A24 é a mais estruturante. 
Excluindo esta via, a região fica reduzida a um conjunto de 
estradas nacionais, EN 222, 223, 229 e EN2, com evidentes 
necessidades de remodelação e/ou de alargamento em vários 
troços, atendendo à inexistência de vias não portajadas. É 
reclamada há anos a construção do Itinerário Complementar (IC) 
26 que atravessa os concelhos de Moimenta da Beira, 
Sernancelhe e Tarouca. 
O Douro Sul é um território de baixa densidade que é reflexo das 
tendências sociodemográficas típicas dos territórios do interior de 
Portugal – desertificação económica e populacional, 
envelhecimento, esvaziamento das bolsas de trabalho e baixos 
níveis de qualificação, com fuga de talento para as regiões do 
litoral. 
Os indicadores sociodemográficos desta região revelam 
problemas estruturantes no âmbito da regeneração demográfica, 
coesão e qualificação. A degradação do mercado de trabalho no 
Douro Sul é patente, apesar de no país se assistir a uma 
diminuição do desemprego. Desenvolver uma rede de condições 
para a atratividade e fixação de empresas e a consequente 
criação de postos de trabalho, é assim um desafio central para as 
estratégias deste território e tem estado na agenda dos diversos 
agentes, nomeadamente a Associação de Municípios do Vale do 
Douro Sul, da Beira Douro – Associação de Desenvolvimento do 
Vale do Douro e das Associações Empresariais com 
responsabilidades no território, como é o caso da Associação 
Comercial do Distrito de Viseu. 
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2.2 Atividades Económicas 
A região do Douro Sul concentra mais de 3.000 
empresas e 18.000 postos de trabalho. Apesar do 
baixo peso económico a nível nacional (menos de 1% 
do emprego e dos estabelecimentos) e regional (cerca 
de 2% para as mesmas variáveis), este território é 
economicamente relevante no contexto do Douro 
concentrando mais de 40% dos postos de trabalho e 
dos estabelecimentos aí localizados. Os principais 
pólos empresariais da região Douro Sul são Lamego, 
Cinfães e Moimenta da Beira concentrando em 
conjunto mais de 50% do emprego e dos 
estabelecimentos deste território. 

2.2.1 Estrutura dos Estabelecimentos por 
dimensão 

O número de trabalhadores médio, por empresa, em 
2009, estabilizou nos 5,4 trabalhadores por 
estabelecimento e, especificamente na indústria 
fixou-se em 7, mais ou menos metade dos valores do 
Norte, do Tâmega e de Portugal. Estes factos indicam 
um tecido empresarial atomizado, onde apenas 1% do 
emprego está em estabelecimentos onde laboram 
250 ou mais trabalhadores. 

Observando internamente a dinâmica do território da 
região, verifica-se o seguinte cenário: 

 Tarouca emprega em média mais um 
trabalhador por estabelecimento, facto que, 
de certa forma, encontra-se associado ao 
perfil de especialização associado ao sector 
da construção 

 Nos restantes concelhos os 
estabelecimentos são compostos por uma 
média de cerca de 2 trabalhadores, à exceção 
de Penedono que possui 1,7 trabalhadores 
por estabelecimento; 

 Lamego que detém o maior número de 
estabelecimentos no território possui alguns 
estabelecimentos compostos por 10 a 49 

trabalhadores (65 no total) e ainda 
estabelecimentos de 50 a 249 trabalhadores 
(8 no total) 

 
Gráfico 1 - Estrutura empresarial por dimensão 

 

2.2.2 Setores de Atividade Económica 

O Douro Sul surge como menos industrializado (9% 
dos estabelecimentos e 12% do emprego) do que as 
referências Norte, Tâmega e Portugal e alinhado com 
o Douro. 

O perfil concelhio do emprego por atividade 
económica diverge internamente: 

 Um conjunto de concelhos em que os 
serviços possuem um peso relevante, 
nomeadamente Lamego (65%), Moimenta da 
Beira (62%) e Penedono (57%), facto que 
revela o peso da administração pública e dos 
serviços 

 O concelho de São João da Pesqueira em o 
que sector da agricultura apresenta uma 
dinâmica assinalável, apresentando cerca de 
36% da população empregada afeta a esta 
atividade, valor exponencialmente acima dos 
referenciais internos da região, bem como da 
NUT II Norte e do país 
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 Os concelhos de Tarouca (51%) e Tabuaço 
(35%) que apresentam um perfil fortemente 
centrado no sector da construção 

 Na indústria destacam-se o caso dos 
concelhos de Sernancelhe (24%), São João da 
Pesqueira (19%), Armamar (18%) e Moimenta 
da Beira (17%).

 
Gráfico 2 - Estrutura do Emprego por grandes setores de atividade económica 

 

2.2.3 Estrutura do emprego, especialização produtiva e dinâmica das Atividades Económicas 

Na região Douro Sul, os setores de especialização forte são a Agricultura, Silvicultura e Pesca, a Indústria Alimentar e 
a Construção. Os setores de especialização moderada são a Indústria Extrativa, justificado pelo potencial granítico da 
área de estudo, com nove concelhos a apresentarem relevância setorial nesta atividade económica. Ainda em relação 
ao setor agrícola, é de destacar a posição de São João da Pesqueira com uma concentração de emprego no setor 
agrícola 18 vezes superior ao nacional e 5 vezes nas alimentares, de Cinfães e Tarouca onde esse valor para a 
construção é 5 e 4, respetivamente e de Sernancelhe com representatividades do emprego nas extrativas 10 vezes 
mais elevadas. O Douro Sul possui uma estrutura produtiva semelhante à NUT III Douro, mas distancia-se da NUT III 
Tâmega, onde Indústria Têxtil, Vestuário e Calçado e Madeira, Cortiça e Mobiliário, são mais preponderantes. 

A análise da evolução que se têm verificado ao nível da criação/destruição de emprego por cada uma dessas 
atividades permitem sistematizar as tendências recessivas ou expansionistas observadas no desenvolvimento dos 
diferentes setores e assim distinguir entre: 

Setores em Decadência 
baixo peso no emprego total (<1%), quocientes de localização abaixo de 1 e ritmos de 
crescimento médio anual negativos 

 Têxtil, Vestuário e Calçado,  
 Químicas e Madeira,  
 Cortiça e Mobiliário;  

Setores com Potencial de Crescimento 
Partilham taxas de crescimento positivas, um peso no total do emprego superior a 5% e de 
não especialização  

 Distribuição e Comércio 
 Serviços Empresariais 
 Hotelaria e Restauração. 

Setores de Aprofundamento 
setores de especialização forte, em crescimento e com pesos no total do emprego 
superiores a 6% 

 Agricultura, Silvicultura e Pesca,  
 Indústria Alimentar 
 Construção;  
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2.2.4 Estrutura das explorações e agricultura 

Atendendo à relevância do setor agrícola na região 
Douro Sul torna-se pertinente aprofundar a temática. 
A base agrícola do Douro Sul deriva 
fundamentalmente de esquemas organizacionais 
próprios da pequena propriedade com culturas 
tradicionais de sub-montanha e de montanha 
(Cereais, frutas, pasto, batata, vinho, floresta), em que 
alternam propriedades de alguma maior dimensão, 
normalmente associadas à vitivinicultura (esta com 
maior relevo nos vales virados ao rio Douro) e ao 
cultivo das frutícolas (que na região assumem grande 
expressão). 
Das principais atividades agrícolas, a vinha evidencia-
se nos concelhos da Região Demarcada do 
Douro (Armamar, Lamego, Tabuaço, S. 
João da Pesqueira) e Távora (Tarouca e 
Moimenta da Beira), onde ocupa uma 
extensa área. A batata, os cereais e outras 
culturas hortícolas, têm vindo a perder 
importância, sendo agora largamente 
superadas pelas frutas, com grande 
incidência nas pomóideas, na zona de 
submontanha, e pelo Castanheiro, na zona 
de Montanha. 
A atividade agrícola é sobretudo baseada 
na produção, com grandes lacunas na 
vertente da comercialização, exceto no 
sector das frutas, em que a região possui 
diversas empresas bem equipadas e com 

postos de venda em todos os mercados 
abastecedores do País; A capacidade de frio instalada 
experimentou grande incremento nos últimos anos e 
traduz um fator relevante na dinâmica da 
comercialização do sector frutícola desta área; No que 
diz respeito ao sector dos vinhos, também se assistiu 
a um grande incremento na vertente da 
comercialização, com alguns investimentos 
importantes nos últimos anos, nomeadamente por 

parte das Adegas Cooperativas e Caves da 
Murganheira. 
De acordo com o Recenseamento Agrícola (2009), em 
relação às culturas agrícolas permanentes verifica-se 
que os concelhos que possuem maior produção afeta 
a este tipo de cultura são: São João da Pesqueira 
(38%), Armamar (14%), Lamego (13%) e Tabuaço (12%). 
Nestas, a Vinha possui um peso expressivo (51%), 
facto que demonstra o papel relevante da viticultura 
na região do Douro. As restantes culturas possuem 
uma expressão inferior à vinha, como é o caso do 
Olival (19%), os Frutos de Casca Rija (15%) e os Frutos 
Frescos (13%).  

No contexto específico da Vinha, constata-se que 
existem concelhos com maior relação a este subsetor 
do que outros – como por exemplo Lamego (71%), 
São João da Pesqueira (65%), Tabuaço (58%) e 
Armamar (45%). Por outro lado, no caso dos frutos 
frescos destaca-se, claramente, Moimenta da Beira 
(47%) e Armamar (34%); Nos Frutos de Casca Rija, os 
concelhos de Penedono (72%) e Sernancelhe (48%); no 
que respeita ao Olival destaca-se Tabuaço (31%).  

Ilustração 1 - Ativos Endógenos da Região Douro Sul 
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No tocante às culturas temporárias os concelhos de 
Moimenta da Beira (28%) e Sernancelhe (24%) são os 
que mais contribuem para os limiares de produção do 
Douro Sul. As culturas forrageiras (prados temporários 
semeados e espontâneos, para corte e ou pastoreio e 
por um período inferior a 5 anos), correspondem a 
cerca de 60% da produção total, com particular 

relevância nos concelhos de São João da Pesqueira 
(mais de 80%), Moimenta da Beira (75%) e Sernancelhe 
(62%). No caso concreto dos cereais para grão, a que 
corresponde 24,5% das culturas temporárias, 
destaca-se o concelho de Penedono (51%). 
 

 
2.2.5 Potencial Turístico, Oferta e Procura 

O Douro, inserido na região turística do Porto e Norte, 
é apresentado como um dos seis pólos de 
desenvolvimento turístico a promover, destacando-se 
como fatores distintivos: o Vinho do Porto e a 
gastronomia; o rio Douro e as encostas com 
plantações de vinha; Quintas solares e aldeias 
vinhateiras; património natural/arqueológico; cultura 
local e o cross-selling com o Porto. 
São identificados, no Plano Estratégico Nacional para 
o Turismo, três produtos turísticos a serem 
desenvolvidos nesta região: Touring (incluindo 
cruzeiros fluviais), Gastronomia e Vinhos e Turismo de 
Natureza.  
Nas Quintas do Douro poderão ser encontrados 
exemplos de uma relação próxima entre os vinhos, os 
produtos locais e o alojamento turístico, possibilitando 
uma oferta de enoturismo assente em padrões de 
autenticidade. 
A visão para o turismo do Douro é a de um 
desenvolvimento consonante com a proteção da 
região, onde se pretende um crescimento em 
quantidade acompanhado por um aumento do valor. 
O Douro possui uma reduzida especialização no setor 
turístico relativamente à NUT II Norte e ao país. O 
Douro é a segunda sub-região do Norte com o maior 
nível de sazonalidade (cerca de 40% das dormidas 
ocorrem entre Julho e Setembro), o segundo território 
com menor permanência dos turistas (estada média 
de 1,8 dias) e o segundo destino menos internacional 
(17%). 
A região Douro possui uma menor capacidade de 
alojamento por 1000 hab. situando-se na ordem das 

11 camas/ 1000 hab. face a 28 camas/ 1000 hab. no 
quadro nacional, bem como uma das taxas de 
ocupação mais baixas (24%), quando cruzado com a 
região Norte (31%) e Portugal (40%). 
No que respeita aos proveitos de aposento, por 
capacidade de alojamento, o Douro (3,1) apresenta 
valores abaixo do referencial da NUT Norte (3,5) e do 
país (4,4). 
O número de dormidas por 100 habitantes no Douro é 
de 95. Estes valores encontram-se expressivamente 
abaixo dos referenciais do país (380) e da região Norte 
(124). 
Estes valores demonstram o padrão territorial 
associado com a dimensão física das unidades 
turísticas e hoteleiras da região que se assume 
inferior ao das regiões mais dinâmicas do ponto de 
vista turístico. A dimensão de ocupação associada a 
uma extensa rede de unidades turísticas de pequena 
dimensão, assentes num território de matriz rural, 
nomeadamente centrada em poucos quartos, reforça 
este valor, bem com a ótica centrada no ordenamento 
do território que induz um padrão de algumas 
restrições em termos de ocupação e transformação 
do solo. 
A estrutura da oferta, por tipologia, no Douro revela 
um alinhamento, grosso modo, com o constatado na 
NUT II Norte e em Portugal. Destacar, no entanto, os 
estabelecimentos de turismo de pequena escala, 
como o turismo rural e o agroturismo, assumindo 
valores de 6 pontos percentuais acima do país e 7 p.p. 
acima da NUT II Norte. 
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Do ponto de vista da procura constata-se que a NUTS 
III Douro é mais procurada por turistas nacionais. Esta 
dinâmica é claramente contrária à constatada no país 
em que mais de 60% das dormidas são geradas por 
turistas internacionais. Uma análise mais fina, no que 
se reporta aos mercados emissores, permite 
constatar que o principal mercado emissor de turistas 
para Portugal é o Reino Unido (15%), seguido de 
Espanha e Alemanha (ambos com 9%). No caso 
concreto da NUTS III Douro constata-se que mais de 
75% dos turistas são portugueses, o que demonstra a 

ampla dependência deste território do mercado 
interno. 
O combate à sazonalidade e a maior abertura 
estratégica aos mercados emissores estrangeiros de 
turistas, parece afigurar-se como um desafio 
importante no turismo do Douro e do Tâmega, no 
sentido de garantir que, tendo em conta as elevadas 
potencialidades do território, estas possam ser 
canalizadas para a criação de riqueza e emprego 
obviamente sob o epiteto da sustentabilidade 
ambiental. 
 

 

 

Ilustração 2 Ativos territoriais materiais e imateriais do Douro Sul. Fonte: ABD, 2015 
 

2.2.6 Qualificação Empresarial 

A qualificação empresarial, fundamentalmente 
orientada por investimento privado (em sentido lato) é 
uma medida da atratividade de um território para o 
desenvolvimento de negócios, com as devidas 
consequências em termos de emprego e 
competitividade territorial e indicador das preferências 
setoriais manifestadas pelos potenciais investidores. 

O Norte 2020 estabeleceu, em coerência com as 
respetivas prioridades e opções estratégicas, que os 
Sistemas de Incentivos (SI) às empresas 
privilegiassem o investimento destinado a reforçar a 
base produtiva da economia portuguesa, 
especialmente a transacionável.  
Em conformidade, o Norte 2020 estabeleceu 10 eixos 
de atuação, dos quais se destaca o eixo 2 - 
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Competitividade das Pequenas e Médias Empresas, 
que tem como objetivos: 

 Promover o empreendedorismo qualificado e 
criativo. 

 Reforçar a capacitação empresarial 
necessária ao desenvolvimento de novos 
modelos de negócios e de novos modelos 
empresariais, bem como à aposta na 
internacionalização, visando-se assim o 
aumento da competitividade das empresas, 
com impacto positivo nas exportações e na 
visibilidade da Região do Norte enquanto 
região NUTS II com maior orientação 
exportadora do país. 

 Reforçar a capacitação empresarial das PME 
da Região do Norte para o desenvolvimento 
de produtos e serviços 

Perante este panorama, averiguar o grau de 
penetração do tecido empresarial do  Douro Sul no 
Norte 2020 na ótica dos sistemas de incentivos tendo 
por base os projetos aprovados, é uma medida do 
dinamismo empresarial interno.  
Até Dezembro de 2017, a região do Douro Sul viu 
aprovados 33 projetos (de um total de 121 projetos 
aprovados no Douro), que totalizavam 13.350.000 € 
de investimento elegível (25% do total registado na 
região do Douro). 

  
Gráfico 3  - Projetos Aprovados por concelho, em 31-12-2017 
 
Lamego, concentrando o maior número de 
aprovações (6) acumula igualmente o maior montante 
concedido. 

Os projetos multiconcelhios, tipicamente os Sistemas 
de Apoio a Ações Coletivas, promovidos por 
Associações Empresariais, são os que absorvem a 
maior fatia do orçamento. 
Em termos de tipologia de apoio, é nos Sistemas de 
Incentivos à Inovação Produtiva e na Qualificação e 
Internacionalização que vemos uma grande fatia do 
investimento elegível aprovado, por concentrar nesta 
tipologia tanto as entidades vocacionadas para a 
indústria como as relacionadas com o turismo. 

 
Gráfico 4 - Projetos Aprovados por tipologia, em 31-12-2017 
Na indústria, os projetos aprovados estão 
principalmente relacionados com a exportação da 
indústria transformadora e a agroalimentar 
(especialmente, produção de vinhos). 
O perfil de candidaturas aprovadas demonstra uma 
clara preocupação do tecido empresarial com as 
questões da internacionalização, aproveitando as 
possibilidades oferecidas pela economia digital para 
potenciar a entrada nos mercados externos, seja 
através do marketing digital, criação de conteúdos 
digitais, presenças web multi-idioma, entre outros.  
 
Perante os dados, a aposta concertada nestes 
vetores de afirmação empresarial parece favorecer a 
atratividade diante empresários que reconhecem o 
potencial do Douro Sul nestas atividades económicas, 
muito assentes nos recursos endógenos e 
dificilmente replicáveis noutra região, com o mesmo 
grau de qualidade e diferenciação. 
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2.3 Eixos Estratégicos da Região 
A Estratégia de Desenvolvimento para o Vale do Douro Sul, elaborada pela AM&A (2015), aponta, num quadro de 
Projeção do Vale do Douro Sul para 2025, três grandes eixos de valorização estratégica para a região: 

1. A Valorização Económica e Sustentável dos recursos produtivos e territoriais (a paisagem, a cultura, o 
património e os recursos produtivos);  

2. A valorização da componente social e cultural (onde se integra a componente social, demográfica e de 
coesão);  

3. A valorização do posicionamento territorial e de governação (em que se evidencia o princípio de 
articulação das entidades e organismos públicos e privados). 

Na base do eixo valorização económica sustentável, encontram-se três sub-dimensões essenciais (recursos 
produtivos endógenos, paisagem, cultura e património e desenvolvimento turístico), relacionadas da seguinte forma: 

 Na base deste eixo encontramos os recursos produtivos endógenos da região., desde os produtos 
agrícolas, agroalimentares e alimentares provenientes da pecuária que possuem um potencial estratégico de 
base competitiva e de reconhecido valor, bem como as técnicas, os saberes e as tradições ancestrais 
utilizadas no manuseamento dos solos ao longo das décadas. 

 A dimensão seguinte é de base territorial (paisagem, cultura e património), com uma riqueza inerente aos 
recursos naturais (ar, água e solos) que permitem potenciar o desenvolvimento do setor produtivo agrícola, 
florestal e da pecuária. Esta dimensão é fortemente marcada pela ação do homem o que potenciou a 
transformação da paisagem em socalcos utilizados para a prática agrícola. Esta “marca” permite distinguir 
hoje o Douro Sul como parte de um território “alargado” classificado como património mundial da 
humanidade. 

 Na conjugação das duas dimensões identificadas surge o desenvolvimento turístico enquanto domínio que 
se promove a partir da inter-relação entre os recursos produtivos endógenos e o seu suporte físico 
(património e paisagem). 

Em todas as dimensões assiste-se atualmente a um conjunto de desafios a desenvolver no futuro, nomeadamente: 

Dimensão Desafios 
Recursos produtivos 
Endógenos 

 Aumento de escala de produção numa lógica de projetar os produtos para 
mercados nacionais e internacionais e dotá-los de valor acrescentado e 
alargamento da cadeia de valor agroalimentar; 

 Integrar empresas, operadores e distribuidores na transformação do 
excedente de distribuição, diversificando circuitos e canais de distribuição 

 Ações de promoção em produtos em situação embrionária (carne arouquesa, 
fumeiros, queijo, baga de sabugueiro, azeite) 

 Certificar produtos endógenos, no sentido de diferenciar o produto no 
mercado e acrescentar valor ao seu reconhecimento; 

 Melhorar a estratégia de comunicação para o exterior das organizações de 
produtores 

Paisagem, Cultura e 
Património 

 Conservação de Padrões ambientais e de diversidade 
 Qualificação urbana, ambiental e paisagística da frente ribeirinha do Douro 
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(EN 222), potenciando o desenvolvimento turístico, o aumento da segurança 
rodoviária e a funcionalidade eficaz dos meios de emergência. 

 Melhoria das condições de acessibilidade internas e externas da região, 
através da beneficiação da rede de estradas municipais entre os municípios, 
bem como promover o diálogo estruturante no sentido de proceder à 
construção do IC26 

Desenvolvimento 
Turístico 

 Estabelecer parcerias entre os atores da esfera pública e privada, no sentido 
de, através de plataformas colaborativas, canalizar turistas para a região de 
forma organizada e planeada; 

 Estruturação de redes turísticas de âmbito intermunicipal, possibilitando ao 
turista ou visitante a possibilidade de um roteiro turístico alargado; 

 Desenvolvimento de sinalética turística através de um programa de 
organização comum, contribuindo para uma identidade gráfica do território 
uniforme; 

 Reforçar a marca “Douro” no âmbito do marketing territorial, refletindo o 
território no contexto do Douro Alargado; 

 Reforço da formação específica na área da Hotelaria e Restauração, 
permitindo um reforço aos estabelecimentos da região de mão de obra 
capacitada. 
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3 Fatores Críticos de Inovação: o Design e a Economia Digital 
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3.1 Enquadramento 
Seguidamente, é apresentada a inovação 
enquanto fator crítico de competitividade, 
dando especial enfoque às inovações de 
marketing, onde se situam o design de 
comunicação e a economia digital. Aborda-se 
também de que forma é que este tipo de 
inovação permite um posicionamento 
competitivo às micro e pequenas e médias 
empresas do Douro Sul, e quais os principais 
instrumentos de incentivo à inovação que se 
encontram atualmente disponíveis. 
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3.2 Abordagem Conceptual 
 

A inovação é encarada atualmente como uma 
prioridade, quer para os países, quer para as 
empresas. O design, a criatividade e a inovação, a par 
da educação, a ciência e tecnologia, são apontados 
como fundamentos essenciais para a sustentabilidade 
das empresas e para desenvolvimento económico dos 
territórios, num contexto de concorrência globalizada. 
Através da incorporação de estratégias de inovação, 
uma empresa pode obter espaço no mercado 
competitivo. A estratégia para o sucesso das 
organizações num ambiente competitivo está em 
inovar constantemente, seja através da introdução de 
produtos, serviços, processos, métodos e sistemas 
que não existiam anteriormente, ou que apresentam 
alguma melhoria diferente face ao que já existe. A 
ausência de inovação pode afetar o desenvolvimento 

sustentado da empresa porque, ao longo do tempo, a 
estagnação da oferta induz os clientes a preferirem os 
produtos e serviços oferecidos pelos seus 
concorrentes. 
De acordo com Vila Pouca (2012), muitas empresas 
têm uma visão limitada da inovação, perspetivando-a 
apenas como sinónimo de desenvolvimento de novo 
produto ou a tradicional investigação e 
desenvolvimento. 
É, portanto, pertinente referir as diferentes tipologias 
de inovação, para melhor se compreender este 
fenómeno. O Manual de Oslo (2005) defende a 
existência de quatro tipos de inovação que resultam 
num amplo conjunto de mudanças nas atividades das 
empresas (quadro 1): 

 
 

Tabela 1 - Tipos de Inovação 
Inovação de Produto Inovação de Processo 

Introdução de um produto/serviço novo ou 
significativamente melhorado, no que respeita às suas 
capacidades ou potencialidades iniciais, facilidade de 
utilização, componente ou subsistemas. 
 

Implementação de um processo de produção, um 
método de distribuição ou uma atividade de apoio aos 
seus bens ou serviços, novos ou significativamente 
melhorados. 

Inovação Organizacional Inovação de Marketing 
Introdução de um novo método organizacional de 
negócio, na organização do local de trabalho ou nas 
relações externas da empresa e nunca utilizado 
anteriormente na empresa. 

Implementação de um novo conceito ou estratégia de 
marketing que difere significativamente dos existentes 
ou utilizados anteriormente pela empresa. 

Fonte: Manual de Oslo, 2005, p. 47-52 

 
A Inovação de Marketing, segundo recolhe o Manual 
de Oslo, consiste em “utilizar um método de 
comercialização não utilizado antes na empresa que 
pode consistir em mudanças significativas em 
desenho, embalagem, posicionamento, promoção ou 
preço, sempre com o objetivo de aumentar as 
vendas”. 

Portanto, ao desenvolver uma inovação em marketing 
a empresa pretende tipicamente obter uma das 
seguintes metas: 

 Aumentar ou manter a quota de mercado. 
 Introduzir-se em novos mercados. 
 Aumentar a visibilidade ou a exposição dos 

produtos ou serviços. 
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De facto, a Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) decidiu incluir no 
seu manual a inovação em marketing como uma nova 
modalidade independente devido ao importante 
impacto que pode gerar por si mesma nos resultados 
empresariais e o foco vincado no cliente e o mercado. 
 
No entanto, ao falar-se de inovação, há um grande 
consenso entre empresários e pesquisadores de que 
é necessário inovar, mas falta difusão sobre como 
concretizá-la. As dificuldades prendem-se muitas 
vezes com a falta de gestão do processo inovador, 
que muitas vezes é feita de pequenos passos, e a sua 
coerência com a estratégia da empresa, para que se 

crie, ao longo do tempo, um cenário interno favorável 
à inovação, reduzindo os riscos de fracasso e 
desperdício de tempo. No caso das pequenas 
empresas, é recorrente o argumento da fuga à 
inovação, dado que “as pessoas que deviam estar a 
fazer mudanças no que funciona estão ocupadas com 
o funcionamento normal da empresa”.  
Por outro lado, o facto das inovações radicais (ex. 
Iphone, Google) serem amplamente evidenciados nos 
media como inovações, fez com que com o passar do 
tempo o conceito fique distorcido. Estes fenómenos 
fazem parecer que as inovações são apenas aquelas 
que mudam as diretrizes de mercado. 
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3.3 Relação entre Design e Inovação 
 

A World Design Organization1 define o design como 
um processo de resolução estratégica de problemas, 
que conduz à inovação, contribui para o sucesso 
empresarial e uma melhor qualidade de vida, através 
de produtos, serviços, sistemas e experiências 
inovadoras. 
 A vertente do Design explorada neste estudo 
focaliza-se na ótica criativa no âmbito de 
desenvolvimento de produtos e comunicação de 
marcas. 
O design é considerado como driver, input ou 
ferramenta para a inovação, em vez da inovação 
propriamente dita, exceto no caso onde o design 
propriamente dito (o resultado da atividade de design) 
é uma inovação de marketing. As atividades de design 
podem ser entendidas pelas empresas em termos 
gerais, como parte integrante do desenvolvimento e 
implementação de inovações de produto ou processo. 
A categorização das atividades de design vai depender 
consequentemente do tipo de inovação com que 
estão relacionados (Manual de Oslo, 2005) 
A competitividade empresarial exige um olhar cada 
vez mais atento sobre as questões do Design, 
nomeadamente se atendermos à importância que 
esta matéria possui atualmente face às necessidades 
de internacionalização que se colocam de forma cada 
vez mais premente às empresas. Cada vez mais, o 
Design é diferenciador e constitui-se como disciplina 
estratégica e motor da Inovação nas empresas. 
Ora, o design pode ser a ferramenta introdutória de 
mudanças e inovações incrementais na 
comunicação dos produtos e serviços, podendo 
resultar em ganhos económicos para as empresas.  

                                                           
1
 A World Design Organization (http://wdo.org/about/definition/) 

anteriormente conhecida como Conselho Internacional das Sociedades de 
Design Industrial (ICSID) é uma organização sem fins lucrativos que protege e 
promove os interesses da profissão de design industrial, fundada em 1957, 
representa uma plataforma internacional de mais de 50 países. 

Devido às constantes mudanças de comportamento 
dos consumidores e à concorrência de outras 
empresas, as organizações que desejam manter 
posições de liderança devem inovar continuamente. O 
design é uma das componentes que os consumidores 
avaliam. 
A gestão do design nas empresas permite, 
atualmente, construir um discurso mais coerente 
acerca da PME, valorizando a sua imagem diante do 
mercado, possibilitando uma ambiência inovadora, 
uma comunicação mais eficiente e um plano 
estratégico para que alcance os objetivos propostos.  
Um bom design pode incrementar as receitas de 
vendas e margens de lucro através de diferenciação 
de produtos e serviços, tornando-os mais atraentes 
para os clientes, facto que está relacionado com o seu 
potencial, não só para dar um novo visual ao produto 
maduro, mas também para tecerem considerações de 
caráter intangível relacionado com as necessidades, 
as aspirações, imagem e cultura dos utilizadores. 
Assim, o design contribui para criar vantagens 
competitivas exclusivas que ajudam a afastar-se da 
concorrência de preços, inclusivamente através da 
criação e fortalecimento de identidades e marcas, 
quer corporativas, quer ou nível de produto, tem ainda 
potencial para reduzir custos, tais como os de 
produção, montagem, embalagem, armazenamento, 
transporte e eliminação, e como tal reforça a 
competitividade e rentabilidade. 
A gestão do design é, assim, uma ferramenta 
importante na geração de inovações, pois torna 
possível a integração dos diversos setores da 
empresa e possibilita a convergência das ideias, à 
procura de soluções inteligentes e mais complexas 
para os problemas. Esta integração e alinhamento das 
reais condições com os objetivos da empresa 
contribui para que as mesmas consigam tomar 
decisões mais coerentes e desenvolver estratégias 

http://wdo.org/about/definition/
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mais assertivas em relação ao seu posicionamento 
diante do mercado. Este aspeto é essencial para a 
vitalidade e sobrevivência das PME. 

Conclui-se, deste modo, que esta relação entre design 
e inovação, como recursos estratégicos das 
empresas, gera vantagem competitiva, tornando-se 
potencialmente crítica para o sucesso das empresas. 
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3.4 Economia Digital como fator de 
competitividade para as PME 

É reconhecido que a utilização das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) pelas empresas é um 
fator decisivo para o aumento da sua produtividade e 
competitividade, quer em Portugal quer no espaço 
europeu. Este facto é realçado pela Comissão 
Europeia através da “Agenda Digital para a Europa” 
(iniciativa incluída na estratégia "Europa 2020 - 
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo”), a qual visa dinamizar as 
políticas europeias para a Sociedade da Informação. 
Documentos da Comissão Europeia2 salientam os 
benefícios económicos e sociais sustentáveis de um 
Mercado Único Digital (MUD), com base na Internet 
rápida e ultrarrápida e em aplicações interoperáveis, 
que podem ser fundamentais numa altura de falta de 
crescimento económico, quer na UE27 quer em 
Portugal.  
O MUD “é aquele em que é assegurada a livre 
circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais 
e em que os cidadãos e as empresas podem 
beneficiar do acesso e exercício de atividades online 
de forma transparente, em condições de concorrência 
leal e com um elevado nível de proteção dos 
consumidores e dos dados pessoais, 
independentemente da sua nacionalidade ou local de 
residência”. A realização de um MUD “assegurará à 
Europa manter a sua posição de líder mundial na 
economia digital, ajudando as empresas europeias 
a crescer a nível global”. 
O “futuro digital” é a mega tendência deste século, 
alimentado por uma convergência de redes sociais, de 
aplicações mobile, do armazenamento de dados na 
cloud, da gestão de grandes quantidades de 
informação (big data) e uma procura crescente por 

                                                           
2 Documentos disponíveis em: 
http://ec.europa.eu/information_society/digital-
agenda/publications/index_en.htm 

informação de acesso imediato. As tecnologias digitais 
estão a criar uma rotura sem precedentes nas 
organizações e na sociedade civil (EY-AM&A, 2017). 
De facto, nos últimos anos, a digitalização e a adoção 
em massa de serviços digitais conectados por 
consumidores, empresas e governos emergiram 
como um importante motor e facilitador de benefícios 
socioeconómicos. O digital está a ter um efeito 
profundo na economia e nos negócios, mudando o 
comportamento dos clientes e alterando a dinâmica 
competitiva das indústrias, ao exigir que as empresas 
incumbentes se tornem mais ágeis para manterem a 
sua posição competitiva e estarem à frente das 
expetativas dos seus clientes. 
De acordo com o estudo da EY-AM&A (2017), o 
processo de digitalização é “complexo e abrangente, 
gerando elevados impactos no status quo atual. É, por 
isso, relevante que os empresários, decisores políticos 
e as populações tenham uma visão global deste 
processo e do tipo de impactos que as novas 
mudanças têm num conjunto alargado de âmbitos, 
tais como, os sistemas produtivos, o funcionamento 
das cadeias de valor, o portfolio de bens e serviços 
(crescentemente digitais), a alteração nos modelos de 
negócios (mesmo em indústrias tradicionais) e o 
mercado de trabalho e das competências.” (p.12). 
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3.4.1 Digitalização da Economia nas Prioridades Nacionais - Estratégias e Políticas 

Tal como na Europa, em Portugal, a política orientada para a economia digital é relativamente recente. Apresentamos 
seguidamente uma síntese das principais iniciativas em vigor que são o reflexo mais visível desta orientação 
estratégica. 

3.4.1.1 A Agenda Portugal Digital 

O Governo lançou a Agenda Portugal 
Digital(RCM nº112/2012), composta por seis 
áreas de intervenção, alinhadas com as 
prioridades da Agenda Digital para a Europa: 

 Acesso à banda larga e ao mercado 
digital; 

 Investimento em I&D e inovação; 
 Melhor literacia, qualificação e 

inclusão digitais; 
 Combate à fraude e à evasão fiscais, 

contributivas e prestacionais; 
 Resposta aos desafios societais; 

 Empreendedorismo e 
internacionalização do setor das TIC. 

A Agenda Portugal Digital constitui um forte 
compromisso público e privado, com 
objetivos e metas ambiciosas, no sentido de 
colocar Portugal como um dos países mais 
avançados na economia digital na UE27.

  

Objetivos da Agenda Portugal Digital para 2020 

Tabela 2 - Objetivos da Agenda Portugal Digital para 2020 

Todos os cidadãos com acesso a banda larga com velocidade igual ou superior a 30 Mbps 

50% dos agregados familiares com acesso a internet de banda larga de velocidade igual ou superior a 100 Mbps 

Aumento de 55% do número de empresas que utilizam comércio eletrónico em Portugal (face a 2011) 

Maior utilização dos serviços públicos online e convergir com a média europeia 

Aumento em 25% das exportações de TIC (face a 2011) 

Diminuição para 23% da percentagem de pessoas que nunca utilizou a internet 

Aumento de 10% do financiamento público direto à I&D em TIC (face a 2012) 
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3.4.2 Portugal INCoDe.2030 

Portugal, embora se encontre na mediana europeia 
em matéria de competências digitais (15º no Índice 
DESI 2017, Digital Economy & Society Index, da 
Comissão Europeia, precisa de reforçar as 
competências básicas em Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC), sobretudo em termos do capital 
humano e dos níveis de utilização da Internet, 
evitando que se cristalizem num limiar preocupante e, 
mesmo no que toca a especialistas, necessita de ter 
condições que lhe permitam aproveitar a crescente 
oferta de emprego digital. 
Assim, em resposta a esta debilidade, que é também 
uma condição necessária para impulsionar o avanço 
da economia digital, o Governo lançou o programa 
Portugal INCoDe.2030, visando enfrentar três 
grandes desafios: 

 Generalizar a literacia digital, com vista ao 
exercício pleno da cidadania e à inclusão 

numa sociedade com práticas cada vez 
mais desmaterializadas; 

 Estimular a empregabilidade e a 
capacitação e especialização profissional 
em tecnologias e aplicações digitais; 

 Garantir uma forte participação nas redes 
internacionais de I&D e de produção de 
novos conhecimentos nas áreas digitais. 

As medidas que compõem o programa estão 
estruturadas em torno de cinco eixos principais de 
ação, cuja lógica de estruturação está relacionada com 
o nível de competências que visam atingir. 
Com o Portugal INCoDe.2030, pretende-se, pois, 
posicionar Portugal e os portugueses no grupo de 
topo dos países europeus em matéria de 
competências digitais.

 
 

Tabela 3 - Eixos e Linhas de Ação da InCoDe.2030 
 Nível básico Nível intermédio Nível profissional Nível Avançado 

Inclusão 
Eixo 1: assegurar a generalização do acesso 

equitativo às tecnologias digitais a toda a 
população 

 

Educação Eixo 2: assegurar a educação das camadas mais jovens através do 
estímulo nos domínios da literacia e competências digitais  

Qualificação  
Eixo3: capacitar profissionalmente a população ativa dotando-a dos 
conhecimentos necessários à integração num mercado de trabalho 

dependente de competências digitais 
 

Especialização  
Eixo 4: Promover a especialização em tecnologias digitais e aplicações 

para a qualificação do emprego e a criação de maior valor 
acrescentado na economia 

 

Investigação  

Eixo5: garantir as condições para 
a produção de novos 

conhecimentos e a participação 
em redes internacionais de I&D 
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3.4.3 A Iniciativa Indústria 4.0 

O Ministério da Economia, pretendendo gerar as 
condições para o desenvolvimento da indústria e 
serviços nacionais na era digital, decidiu lançar uma 
iniciativa (Portugal i4.0) para identificar as 
necessidades do tecido industrial português e orientar 
medidas (públicas e privadas) com vista a atingir três 
objetivos centrais:  

• Acelerar a adoção das tecnologias e conceitos 
da Indústria 4.0 no tecido empresarial 
português;  

• Promover empresas tecnológicas 
portuguesas a nível internacional;  

• Tornar Portugal um polo atrativo para o 
investimento no contexto Indústria 4.0.  

No sentido de gerar condições para o 
desenvolvimento da indústria e serviços nacionais no 

novo paradigma da Economia Digital, o IAPMEI 
disponibiliza de um conjunto de sistemas de 
incentivos que têm como objetivo a modernização e 
inovação dos seus produtos, serviços e modelos de 
negócio, tornando-as mais competitivas no contexto 
da Indústria 4.0.  
A injeção de cerca de 4,5 mil milhões de euros na 
economia, dos quais 2,26 mil milhões de euros serão 
garantidos pelos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento através do Portugal 2020, perspetiva a 
consciencialização, adoção e massificação de 
tecnologias associadas ao conceito de Indústria 4.0 
nos próximos 4 anos. 
Os sistemas de incentivos disponíveis estão 
distribuídos por três tipologias de ações:

 
Tabela 4 - Sistemas de Incentivos à Economia Digital 

SI Qualificação Projeto Individual Inovação Produtiva Investigação e Desenvolvimento 

O SI Qualificação Projeto Individual tem como 
objetivo reforçar a capacitação empresarial 
das PME através da inovação organizacional, 
aplicando novos métodos e processos 
organizacionais e incrementando a 
flexibilidade e a capacidade de resposta no 
mercado global, com recurso a investimentos 
imateriais na área da competitividade 
(inovação organizacional e gestão, economia 
digital, criação de marcas e design, 
desenvolvimento e engenharia de produtos, 
serviços e processos, proteção da propriedade 
industrial, qualidade, transferência de 
conhecimento, distribuição e logística, eco-
inovação). 

Incentivo Não Reembolsável (INR) 45% 
Limite de Incentivo 500 mil € 

Para projetos de Inovação Produtiva em 
Conetividade; Processos produtivos 
inteligentes; Produção aditiva; Máquinas 
inteligentes; Materiais avançados; 
Operações modulares; Impressão 3D; Robôs 
autónomos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivo Reembolsável: 35 a 75%. 
Superação: Isenção de reembolso até 50% 

do incentivo. 

Para projetos de I&D em Sistemas ciber-
físicos; Virtualização e Simulação; Inteligência 
Artificial; Digitalização; Realidade Aumentada 
e wearables; Nanotecnologia e materiais 
avançados; Energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivo Não Reembolsável até 1M€ 

 

Vale Indústria 4.0 
O Vale Indústria 4.0 visa promover a definição de uma estratégia tecnológica própria, com vista à melhoria da competitividade da empresa: 
Infraestrutura digital, cloud computing e cyber security; Advanced 
analytics e AI; User-Centered Design; WCM e CRM; E-Commerce e E-Marketplaces; SEO e SEA - Search Engine Optimization / Advertising Social 
media, content & mobile Marketing; Web Analytics 
 

Incentivo Não Reembolsável 75% com limite de €7.500 
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4 Processos de Comunicação e Marketing nas PME: Resultados 

Alcançados 
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4.1 Enquadramento 
Na terceira parte deste Estudo damos particular 
destaque à estratégia digital da empresa – 
procurando perceber como é que esta aborda o 
tema em termos de acompanhamento das 
evoluções e tendências; às iniciativas 
estratégicas lançadas no universo digital; e ao 
grau de adaptabilidade das suas atividades ao 
mundo digital. Procuramos perceber quais são 
os meios de comunicação usados, a intensidade 
de utilização e os recursos que alocam. 
Procuramos ainda perceber se a localização 
geográfica da empresa e as infraestruturas de 
acesso à web existentes colocam 
constrangimentos à implementação de 
estratégias digitais das empresas. 
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4.2 Caraterização da Amostra 
Este Estudo baseou as suas conclusões num 
inquérito realizado a 334 micro e pequenas 
empresas da região Douro Sul. (Taxa de 
resposta: 16%) 
O questionário foi enviado aos contactos 
específicos dos dirigentes das empresas 
selecionadas durante os meses de setembro e 
outubro de 2017. 
Na sua maioria, o questionário foi feito através 
de perguntas fechadas de resposta múltipla e 
de perguntas de valoração numérica, a fim de 
facilitar a sua resposta e avaliação. 
Nenhum inquérito foi considerado totalmente 
inválido, havendo casos em que não foram 
respondidas certas perguntas.  
As áreas das empresas que participaram no 
Estudo representam a generalidade dos setores 
da economia da região do Douro Sul. 
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4.2.1 Localização 

 
Ilustração 3 - Localização das Empresas Inquiridas 

Procurou-se, no âmbito do presente 
estudo, obter respostas de PMEs com 
sede em cada um dos municípios do 
Douro Sul. Os municípios onde se 
verificou maior percentagem de 
respostas foram os de São João da 
Pesqueira, Lamego e Tabuaço. 

 

4.2.2 Dimensão 

Quanto à dimensão, a grande maioria (87%), das respostas 
são oriundas de microempresas, que empregam até 9 
colaboradores. Este retrato é coerente com a 
representatividade das micro empresas na região, que 
correspondem, no Douro Sul, a 97% do total de empresas. 

 
Gráfico 5 - Dimensão das Empresas Inquiridas 

4.2.3 Público-alvo 

 
Gráfico 6 - Público Alvo das Empresas Inquiridas 

A maioria das empresas inquiridas (44%) estão vocacionadas 
para atender as necessidades de outras empresas e do 
consumidor final (B2B+B2C). Os restantes inquiridos estão 
repartidos entre empresas vocacionadas para trabalhar de 
“empresa-para-empresa” - B2B (30%) e as que trabalham 
exclusivamente para o consumidor final - B2C representam 26% 
da amostra. 
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4.2.4 Setores de Atividade 

A maioria das empresas inquiridas 
são oriundas dos setores de 
comércio por grosso e a retalho 
(17%), Indústrias Transformadoras 
(17%) e Agricultura e Produção 
Animal (13%). 

 
Gráfico 7 - Setores de Atividade das Empresas Inquiridas 

 

4.3 Transição da PME para a Economia Digital - 
Situação Atual 

4.3.1 Canais utilizados para a obtenção de visibilidade online 

Quando questionadas sobre os canais 
utilizados para a obtenção de visibilidade 
online, destacam-se rapidamente nas 
empresas inquiridas a utilização da 
plataforma de redes sociais Facebook (44%) e 
a utilização de um website próprio (26%). 
Ainda uma percentagem significativa de 
empresas (18%) que assinalou utilizar ou 
marcar presença em portais específicos do 
seu setor de atividade (por exemplo, 
TripAdvisor, Booking, Garrafeira Nacional, 
etc). 
Uma reduzida percentagem de empresas 
referiu utilizar as potencialidades do diretório 
Google, através da sua funcionalidade Google 
Places (3%). 

 
Gráfico 8 - Canais Utilizados para Obtenção de Visibilidade Online 
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4.3.2 Adaptabilidade a dispositivos móveis 

 
Gráfico 9 - Adaptabilidade a dispositivos móveis 

Das empresas que afirmaram possuir website próprio, uma 
percentagem significativa (43%) referiu que os mesmos ainda 
não se encontram preparados para a adaptabilidade a 
dispositivos móveis (smartphones e tablets) e apenas 30% das 
empresas inquiridas referiu já ter efetuado a respetiva 
transição. É oportuno referir que 2017 foi o primeiro ano em 
que, de acordo com a Statista3, a percentagem de utilização de 
dispositivos móveis (67%) ultrapassou a utilização de 
computadores pessoais (63%), no que se refere ao acesso à 
internet. Neste contexto, as empresas que não procedem à 
atualização dos respetivos websites, promovendo a sua 
adaptação aos dispositivos móveis, estão, por 
desconhecimento, a limitar a visibilidade das mesmas. 

 
4.3.3 Coerência de Informação entre Canais 

Quando questionados se a informação existentes nos 
diversos canais de comunicação é semelhante entre 
eles (textos, imagens, cores, etc), tendo em vista a 
coerência da comunicação e da presença da empresa 
nos diversos canais, 55% das empresas referiu que a 
informação é coerente, mas uma percentagem 
significativa de inquiridos (33%) referiu não ter 
conhecimento sobre o assunto. 

 
Gráfico 10 - Coerência de Informação entre canais 

4.3.4 Frequência de utilização de canais  

 
Gráfico 11 - Frequência de utilização de canais 

                                                           
3
 https://www.statista.com/statistics/347175/connected-device-usage-portugal/ 
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Questionados sobre a frequência de utilização dos canais de comunicação, para a empresa comunicar com os seus 
clientes, colaboradores e fornecedores, verificamos que a realidade regional não é muito dissonante do resto do país. 
As PME estão num estádio inicial de utilização das tecnologias e meios digitais e sociais. E quando o fazem, o E-mail 
é o canal de eleição, que a grande maioria usa diariamente ou semanalmente para atividades de comunicação de 
marketing. A presença online através de Website e Facebook são os canais de evolução natural. 

4.3.5 Comercialização de Produtos e Serviços Online 

 
Gráfico 12 - Comercialização de Produtos e Serviços Online 

Existe ainda uma grande percentagem de PMEs (29%) 
que, apesar não aproveita as potencialidades oferecidas 
pelas novas tecnologias para a comercialização de 
produtos e serviços. Das empresas que o fazem, utilizam 
meios próprios (loja virtual - 32% ou redes sociais - 21%), 
bem como recursos de terceiros (18%). 
 

 

4.3.6 Motivações para a entrada na economia digital 

 
Gráfico 13 - Motivações para a Entrada na Economia Digital 

 

As PMEs inquiridas identificaram um conjunto vasto de motivações para a entrada na economia digital, das quais se 
destacam as relacionadas com o reforço do seu posicionamento, o aumento do volume de negócios e a ascensão na 
cadeia de valor, nomeadamente: 

 Aumentar a visibilidade da empresa - 65% 
 Aumentar a carteira de clientes - 59% 
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 Aumentar o volume de vendas - 53% 
 Acompanhar a concorrência - 41% 
 Ultrapassar a barreira geográfica - 41% 

4.4 Capacidade e Capital Humano 
4.4.1 Recursos Existentes na Empresa 

Quando questionadas se a empresa dispõe de 
Recursos Humanos suficientes para gerir a presença 
da empresa na internet, 61% das empresas inquiridas 
respondeu positivamente. 

 

Gráfico 14 - Existência de Recursos Humanos para gerir a presença 
na Internet 

 

4.4.2 Identificação de Responsáveis pela 
elaboração de conteúdos 

Ao nível da identificação de responsáveis pela 
elaboração de conteúdos, verificamos a existência de 
múltiplas situações quanto à delegação dessas 
competências. O desenvolvimento de conteúdos para 
os canais digitais (elaboração de textos, imagens ou 
vídeo), são assegurados, em 39% dos casos, por 
colaboradores internos permanentes; em 9% dos 
casos por colaboradores eventuais e em 17% dos 
casos por prestadores de serviços. Uma elevada 
percentagem (35%) indicou não existir qualquer 
delegação de competências nesse sentido, o que 
induz a inexistência de uma estratégia de utilização de 
canais digitais. 

 

Gráfico 15 - Identificação dos Responsáveis pela elaboração de 
conteúdos 

4.4.3 Experiência e Formação 

 

Gráfico 16 - Experiência ou formação na área digital 
 

Uma elevada percentagem (39%) de gestores/ 
colaboradores responsáveis pela gestão dos canais 
digitais assinalou não possui a experiência ou 
formação necessárias na área digital. 

4.4.4 Análise e identificação de tendências 
de mercado / setor 

As lacunas de competências são mais evidentes 
ainda, quando se trata de analisar e identificar as 
tendências do mercado e do setor. Mais de metade 
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dos inquiridos afirmaram não possuir a competências 
para tal. 

 

Gráfico 17 - Competências de análise e identificação de tendências 
de mercado / setor 

4.4.5 Disponibilidade Temporal 

No que se refere à disponibilidade temporal para a 
implementação de uma estratégia online, 26% dos 
inquiridos referiu que a gestão da empresa e os 
colaboradores não possuem disponibilidade temporal 
para implementar e desenvolver uma estratégia 
online. Tal situação é motivada pelo perfil dominante 
de microempresas na região, onde as 
responsabilidades pela comunicação da empresa 
acabam por recair muitas vezes no próprio 
empresário, o que em parte justifica a delegação de 
prestadores de serviços externos em 17% dos casos. 

 

Gráfico 18 Disponibilidade temporal para a implementação de uma 
estratégia de comunicação 

4.4.6 Capacidade Financeira 

Questionadas sobre a capacidade financeira para 
investir em ferramentas de comunicação online, 
verifica-se que a maioria dos inquiridos (48%) não tem 
conhecimento dos custos associados à utilização das 
ferramentas de comunicação online. 

 

Gráfico 19 - Capacidade financeira para investir em ferramentas de 
comunicação online
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4.5 Tecnologias da Informação e Utilização de 
Dados 

 

4.5.1 Registo Informático de Dados sobre 
clientes e fornecedores 

 

Gráfico 20 - Registo Informático de dados sobre clientes e 
fornecedores 
 

A grande generalidade das empresas inquiridas (76%) 
afirmou possuir registos dos dados e informações 
sobre os seus clientes e fornecedores. Contudo, 
verifica-se que ainda existe um caminho a percorrer 
quanto ao tratamento, proteção e consentimento de 

utilização desses mesmos dados. Apenas 33,3% das 
empresas inquiridas, com website próprio, confirma a 
existência no seu website de uma política de 
privacidade; ou seja, não existe qualquer informação 
em 67% dos casos, para com o utilizador, em relação à 
forma como a empresa irá utilizar os dados a ela 
fornecidos. 

4.5.2 Conversão de dados em informação útil 
para a PME 

Verificamos, porém, que a grande maioria das 
empresas inquiridas (63%) utiliza os dados recolhidos, 
sob as mais diversas formas, para melhorar 
continuamente os seus produtos / serviços, o que 
sugere a importância da monitorização dos canais 
online, em particular, no que concerne ao feedback 
dos clientes. 

 

 

Gráfico 21 - Conversão de dados em informação útil para a PME 
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4.6 Infraestruturas disponíveis 
4.6.1 Tipo de conexão à internet 

As empresas inquiridas utilizam maioritariamente 
uma ligação à internet fixa (48%) e a conjugação de 
rede fixa e rede móvel (38%). 

 

Gráfico 22 - Tipo de Conexão à Internet 

4.6.2 Qualidade da conexão 

 

 

Gráfico 23 - Velocidade e Estabilidade do Sinal de Internet na sede 
da empresa 
 

Existem, contudo, empresas inquiridas onde a 
velocidade e a estabilidade do sinal deixam bastante a 
desejar. Efetivamente, mais de metade das empresas 
inquiridas assinalam a qualidade das suas ligações à 
internet entre muito má e média. Tal pode induzir 
uma condicionante no desenvolvimento de uma 
estratégia concertada de utilização dos mecanismos 
de comunicação online. Essa opinião é partilhada por 
66,7% dos inquiridos. 

 

Gráfico 24 - Concordância com a relação entre as infraestruturas de 
acesso à web e a presença da empresa na economia digital
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4.7 Resultados 
Os resultados aqui apresentados referem-se 
unicamente às empresas que identificaram já ter 
iniciado uma estratégia de utilização de canais digitais, 
encontrando-se em condições de identificar as mais 
valias da mesma. 

4.7.1 Aumento do Volume de Negócios 

As empresas foram questionadas se a utilização das 
tecnologias digitais representou um aumento do 
volume de negócios da empresa, tendo uma larga 
maioria (66,7%) das empresas respondido 
positivamente. 

 

Gráfico 25 - Aumento de volume de negócios com a utilização de 
tecnologias digitais 

4.7.2 Entrada em novos mercados 

64% das empresas inquiridas assinalaram ainda que, 
com a utilização das tecnologias digitais, a empresa 
conseguiu entrar em mercados (regiões / produtos / 
serviços) ou chegar a potenciais clientes aos quais não 
chegava antes. 

 

 

Gráfico 26 - Entrada em novos mercados com a utilização de 
tecnologias digitais 

4.7.3 Circuitos comerciais 

As empresas inquiridas indicaram que a utilização das 
tecnologias digitais contribuiu para a entrada em 
novos circuitos comerciais, onde na generalidade nos 
casos complementam a presença física (58%) com a 
presença online (41%). Adicionalmente, a utilização 
destes recursos permitiu a entrada em circuitos de 
comércio por grosso (33,3% dos casos) ou em grandes 
superfícies (16,7%). 

 

Gráfico 27 - Entrada em novos circuitos comerciais com a utilização 
das tecnologias digitais 
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4.7.4 Melhoria nos processos de 
comunicação com o cliente 

 

Gráfico 28 - Melhoria nos processos de comunicação com o cliente 
De acordo com as PME inquiridas, a utilização das 
tecnologias digitais permitiu, em 57% dos casos, 
alavancar melhorias nos processos de comunicação 
com o cliente. Em 14% dos casos, ainda não foi 
possível avaliar. 

 

4.7.5 Melhoria da Imagem global da empresa 
no mercado 

 

Gráfico 29 - Melhorias na imagem global da empresa no mercado 

Quando questionados se percecionaram uma 
melhoria da imagem da empresa no mercado, 72% 
dos inquiridos afirmaram que sim e 21%dos inquiridos 
indicaram que ainda não é possível efetuar essa 
avaliação. 

 

4.7.6 Perceção, pelos clientes, da melhoria 
da imagem da empresa 

Quando questionados se os clientes percecionaram 
uma melhoria da imagem da empresa, embora 43% 
dos inquiridos indicassem que sim, uma elevada 
percentagem (36%) afirmou que ainda não é possível 
efetuar essa avaliação. 

 

Gráfico 30 - Perceção, pelos clientes, da melhoria da imagem da 
empresa 
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4.7.7 Dificuldades encontradas no processo de transição 

 

Gráfico 31 - Dificuldades encontradas no processo de transição para a economia digital 
 

As dificuldades encontradas no processo de transição para a economia digital são de diversa ordem, das quais 
assumem mais relevância as seguintes: 

 Design e Conceção de Conteúdos para a Web (50%) 
 Implementação de campanhas e publicidade paga (42,9%) 
 Alinhamento da presença online com a estratégia da empresa (21,4%) 
 Gestão de Infraestrutura (alojamento e domínio - 21,4%) 
 Interpretação de métricas de análise (21,4%) 
 Mobilização de Recursos Humanos Internos (21,4%) 

4.7.8 Importância da adaptação das PMEs portuguesas à economia digital 

Como última questão, foi solicitado às PME indicarem qual o grau de importância do processo de adaptação das 
empresas à economia digital. Mais de metade (57%) das inquiridas indicou tratar-se de um processo de elevada 
relevância. 

 

Gráfico 32 - Grau de Importância do processo de adaptação das PME à economia digital 
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4.8 Principais Conclusões 
 

Aumento da Utilização das Redes Sociais 

Os canais de redes sociais (Facebook, Linkedin) têm 
aumentado a sua importância enquanto canal de 
comunicação das empresas com os seus públicos, 
ultrapassando em alguns casos a utilização do 
website próprio, pela diminuição de investimento 
constatada neste canal. São, no entanto, poucos os 
que utilizam estes meios de forma concertada. 

Muita vontade mas poucos recursos 

As empresas procuram internamente delegar tarefas 
para a gestão dos canais digitais. Contudo, é 
frequente a dificuldade em reunir a tríade necessária: 
as competências desejadas, o tempo necessário e os 
recursos financeiros ideais.  

Segurança de Informação 

Na adaptação das empresas à economia digital 
verifica-se um longo caminho a percorrer ao nível da 
segurança no tratamento de dados, com 33% dos 

inquiridos a evidenciarem a existência de uma política 
de tratamento de dados recolhidos. 

Infraestruturas abaixo do ideal 

Mais de metade das empresas inquiridas aponta 
falhas na qualidade dos acessos à internet, o que é 
um fator condicionante no desenvolvimento de uma 
estratégia concertada de utilização dos mecanismos 
de comunicação online. 

(R)evolução digital? 

Mais de metade dos inquiridos aponta ser de elevada 
importância uma estratégia concertada de transição 
das pme para a economia digital, apontando 
resultados benéficos na melhoria da imagem da 
empresa, no aumento da competitividade e na 
entrada em novos mercados. Contudo, subsistem 
dificuldades internas, ao nível de competências e 
alocamento de recursos, na adaptação a esta nova 
economia. 
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5 Análise Prospetiva Estratégica 
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As regiões periféricas portuguesas enfrentam o forte 
desafio de terem que forçosamente proceder à 
remodelação das suas bases produtivas pelo recurso 
às diferentes modalidades de inovação. Com uma 
política de estímulo à inovação ainda numa fase inicial, 
as regiões oriundas de territórios de baixa densidade 
podem enredar-se em trajetórias de bloqueio 
económico, o que acarreta a progressiva 

desvalorização do seu portefólio produtivo nos 
mercados internacionais. 
Ora, de acordo com Ficsher (1995), citado por Santos 
(2005), existe atualmente clara evidência 
demonstrativa de que a competitividade dos sistemas 
não é resultado exclusivo da capacidade inovadora 
das empresas que o constituem, tal como 
demonstrado no quadro síntese: 

 

 
Fonte: Santos (2005, adaptado de Fischer (1995) 

Da leitura do mesmo pode-se facilmente concluir que 
para a inovação ocorrer é importante a existência de 
um ecossistema de apoio, com a participação ativa de 
vários atores, desde empresas, instituições de ensino, 
associações empresariais e uma rede associada de 
fluxos de informação. Esse quadro coloca o Douro Sul 
numa situação desfavorável, pois o território sofre de 
um conjunto largo de constrangimentos que colocam 

diariamente entraves à inovação no seio das 
empresas, nomeadamente: 

 Desinvestimento público nas acessibilidades 
intra e extra municipais; 

 Fuga de talento e de recursos humanos 
qualificados para os territórios de alta 
densidade; 

Ambiente Tecno Económico Quadro Político Institucional Fatores Internos 

Setor Industrial 

Competição e estrutura do 
mercado 

Oportunidades Tecnológicas 

Comunicação e Redes de 
Cooperação 

Dimensão 

Atitude da gestão em relação à 
inovação 

Estilo de gestão 

Estrutura Organizacional 

Capacidades Internas de I&D 

Competências dos Recursos 
Humanos 

Escala de Produção 

Equipamento e Processo 
Produtivo 

 

Dinâmica de Inovação 

Acesso a fontes de know how científicas e 
tecnológicas 

Disponibilidade de infraestruturas relevantes 
para a inovação 

Serviços de Apoio especializado 

Qualidade dos contactos locais e das redes de 
informação 

Disponibilidade de recursos humanos 
qualificados 

Acesso a capital de risco 
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 Inexistência de um quadro alargado e 
concertado de serviços de apoio 
especializados a empresas; 

 Reduzida ligação das Empresas com o 
Sistema Científico e Tecnológico 

Não obstante estas limitações, o setor empresarial 
soube criar uma dinâmica que incrementou o 
crescimento económico e, ao mesmo tempo, 
estimulou a inovação garantindo a promoção do 
Douro Sul. O enoturismo tem efetuado um papel 
essencial na região, aproximando-a de diferentes 
públicos assumindo-se como um fator essencial na 
sua promoção. 
 
O 1º Retrato Digital das PME Portuguesas (PSE, 
2017) evidencia que as PME portuguesas consideram 
importante desenvolverem uma estratégia digital, 
embora ainda estejam num estádio de 
desenvolvimento elementar ou inexistente. A 
realidade local, ao nível do douro sul, aferida através 
do presente estudo, não é dissonante do que se 
verifica no resto do país, com os empresários a 
apontar dificuldades como a ausência de recursos 
humanos e técnicos, competências e capacidades; a 
utilização ineficiente de canais de comunicação; e a 
falta de cultura analítica. 
No sentido de colmatar estas lacunas será 
determinante o aproveitamento dos Sistemas de 
Incentivos às Empresas que têm como objetivo a 
modernização e inovação dos seus produtos, serviços 
e modelos de negócio. Ao nível do programa Norte 
2020, O Douro Sul tem apenas aprovados projetos 
empresariais que totalizam cerca de 25% do 
investimento total aprovado para a NUT III Douro, o 
que demonstra que esta região se encontra 
claramente a subaproveitar os sistemas de incentivos 
à inovação. 
A aposta em estratégias de inovação, pela via do 
design e da economia digital, pode contribuir para a 
resolução de vários desafios que se colocam 

atualmente aos empresários da região Douro Sul, 
nomeadamente: 

 através da diversificação de canais de 
distribuição (e-commerce) dos produtos 
endógenos;  

 através de ações de divulgação e promoção 
de produtos do setor agroalimentar em 
situação embrionária de lançamento (carne 
arouquesa, fumeiros, queijo, baga de 
sabugueiro, azeite);  

 através da melhoria da estratégia de 
comunicação para o exterior, quer dos 
produtores quer das respetivas organizações 
de produtores; 

Adicionalmente, o levantamento bibliográfico sugere 
ainda que os mecanismos de inovação impulsionados 
pela Economia Digital e pelo Design de Comunicação 
podem também contribuir positivamente para um dos 
eixos estratégicos da região, o desenvolvimento 
turístico, através de: 

 parcerias entre os atores da esfera pública e 
privada, com recurso a plataformas digitais 
colaborativas, canalizar turistas para a região 
de forma organizada e planeada; 

 Comunicar eficazmente uma rede turística de 
âmbito intermunicipal, possibilitando ao 
turista ou visitante a possibilidade de um 
roteiro turístico alargado; 

 Desenvolvimento de sinalética turística 
através de um programa de organização 
comum, contribuindo para uma identidade 
gráfica do território uniforme; 

 Reforço a marca “Douro” no âmbito do 
marketing territorial. 

As lacunas evidenciadas pelas PME inquiridas neste 
estudo predem-se essencialmente com: 

 A formação e a capacitação dos recursos 
humanos; 

 O desenvolvimento de estratégias de 
comunicação, coerentes com a estratégia da 
empresa; 
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   - A proteção de dados; 
   - A análise de métricas, indicadores e resultados de 
iniciativas já levadas a cabo. 
   - O design e conceção de conteúdos para a web. 
A mitigação de competências pode ocorrer, por 
exemplo, com a participação das empresas em 
Projetos Conjuntos de Formação Ação, subordinados 
à área temática Economia Digital4. Estes programas 
de formação ação são desenvolvidos por Organismos 
Intermédios (AIP, AEP, CEC) e cofinanciados pelo 
Compete 2020, tendo como  objetivo desenvolver e 
aplicar, nas PME participantes, novos modelos 
empresariais e processos de qualificação das PME 
para a internacionalização, assumindo como níveis de 
impacto a utilização de ferramentas sofisticadas de 
marketing para ampliação da presença no mercado. 
Em suma, verificamos que foco do digital não é 
puramente tecnológico, não é uma estratégia do 
departamento de tecnologias de informação da 
empresa nem um investimento isolado. Trata-se de 
uma transformação organizacional que requer tempo 
e contínuos investimentos para ser bem-sucedida e 
para ser um catalisador para a inovação e para o 
crescimento da empresa.  
Adicionalmente, é pertinente a existência e 
aprofundamento de redes de inovação regional, 
envolvendo empresas, instituições do ensino superior 
e associações empresariais, capitalizando as ligações 
para atrair talento e para se manterem atualizadas. As 
barreiras à inovação em PMEs mais referidas 
representam todos os aspetos da dimensão humana 
– não são materiais nem tecnológicas: têm a ver mais 
com a forma como as pessoas trabalham em 
conjunto, do que com os meios físicos envolvidos no 
trabalho.

                                                           
4 Área temática Economia Digital nos programas de formação Ação - Linhas 
Orientadoras: desenvolvimento de redes modernas de distribuição e 
colocação de bens e serviços no mercado; criação e/ou adequação dos 
modelos de negócios com vista à inserção da PME na economia digital; 
presença na web; introdução de sistemas de informação aplicados a novos 
métodos de distribuição e logística. Fonte: 
http://pme.aeportugal.pt/Programa.aspx#aApresentacao 
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