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Notícias PEACOC

O e-business é uma parte cada vez mais importante das

economias mundial, com todos os tipos de negócios

comprometidos em formas cada vez mais elaboradas de

capitalizar seu potencial digital.

Isto verifica-se tanto no setor de construção como noutros setores

económicos. Os principais benefícios obtêm-se frequentemente

pelas grandes empresas de construção, que têm os recursos

necessários para investir nesta transição digital. 

Por outro lado, as pequenas e médias empresas, têm mais

dificuldade de alcançar este objetivo, deixando estes negócios com

uma desvantagem relevante em relação à concorrência.

O PROBLEMA

O projeto PEACOC visa abordar a baixa utilização de oportunidades de comércio eletrónico no

setor da construção, criando um curso direcionado para pequenas e médias empresas de

construção, disponibilizando que oferecerá métodos práticos e viáveis para obter o máximo

proveito do comércio eletrónico.

O curso será concretizado por meio uma ferramenta online “Strategy Genie”, que irá permitir a

personalização do curso para cada utilizador, de acordo com as necessidades e situações

específicas. O curso será, ainda, complementado por um ''Serviço de Retenção de Habilitações'',

permitindo que os usuários verifiquem e reconheçam os conhecimentos adquiridos.

A SOLUÇÃO

https://peacoc.eu/


D E Z E M B R O  2 0 2 1  |  V O L .  2

Estamos agora a entrar numa nova e emocionante fase do projeto. Com a conclusão do

desenvolvimento do Curso de Formação para Gestores de e-Business (e-BMT), é o momento de

definir estratégias para tirar partido das ferramentas desenvolvidas e promover o maior

alcance possível dos objetivos do projeto a nível local, nacional e europeu.

Identificar como as pequenas e médias empresas de construção

podem usar o e-commerce para melhorar seus negócios e superar

desafios.

Desenvolver um curso que vá ao encontro destes problemas e

ofereça opções práticas e concretas para resolvê-los.

Desenvolver uma ferramenta “e-Business Strategy Genie” que

permita a personalização da formação, disponibilizado aos

utilizadores ações específicas, de acordo com suas necessidades.

Criar uma comunidade de empresas de construção e outras

entidades, por meio de uma academia virtual que possa ser utilizada

para partilhar conhecimentos, práticas de sucesso e os próprios

resultados do projeto.

NOSSOS RESULTADOS,  SEUS BENEFÍCIOS

E-BUSINESS COM PEACOC

Porquê e-business
na indústria de
construção

E-Business
com PEACOC

Plataformas de
colaboração /
CDE

Comunicação
interna/externa:
EXTRANET/
INTERNET

eProcurement

E-commerce (negociação,
pedidos, faturação, transações,
pagamentos, diagnósticos,
leilões, contratação, entrega,
serviço de informação,
mercado virtual, CRM ...)

Marketing

Administração
(HRM)

Gestão de
projetos

Os módulos
desenvolvido

s pelo
consórcio do

projeto
PEACOC

serão:

Gestão da

cadeia de

abastecimento
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Contacte um representante hoje:

itecons@itecons.uc.pt

Desde a reunião inicial em 16 de fevereiro de 2021, houve novas reuniões online em maio,

setembro e novembro para discutir o desenvolvimento do projeto. Nestes últimos meses,

demos as boas-vindas a um novo parceiro FYG Consultores (Valência, Espanha), em

substituição do nosso anterior parceiro espanhol.

No último mês, temos trabalhado arduamente nas partes centrais de nosso IO1: O curso de

formação personalizado para gestores de empresas de construção sobre o tema de e-business.

Um curso de formação abrangente com atividades voltadas para a aquisição de

conhecimentos práticos. O curso básico estará disponível para o público em breve e será

enriquecido pelo “Genie” e pelo Serviço de Retenção, assim que as ferramentas forem

totalmente desenvolvidas.

Quanto às próximas etapas, assim que o IO1 for lançado ao público, os parceiros se

concentrarão no desenvolvimento do “Genie” e do Serviço de Retenção.

Para promover a Academia PEACOC e apresentar os principais resultados do projeto, dois

eventos de promoção serão organizados em 2022. Primeiro, um evento para o lançamento da

Academia PEACOC está previsto para ocorrer no verão de 2022 na Eslovénia. O objetivo deste

evento é apresentar esta ferramenta inovadora e mobilizar uma massa crítica de indivíduos e

organizações interessados,   que irão adotar o programa PEACOC. Em seguida, a conferência

PEACOC será organizada no próximo ano para divulgar os resultados do projeto aos

representantes dos grupos-alvo e preparar o terreno para a continuação do Projeto.

Vemo-nos em breve!

This document reflects the views only of the authors, and the

European Union cannot be held responsible for any use

which may be made of the information contained therein.

Neste momento, estamos focados no desenvolvimento de uma estratégia de exploração e

divulgação, que deve ser fortemente baseada na cooperação entre os parceiros do projeto

para abordar a promoção da Academia PEACOC e o crescimento da rede PEACOC. A

Academia PEACOC será um espaço virtual dedicado, que funcionará como o ponto de entrada

para todos os resultados e produtos principais utilizáveis do projeto e será um recurso online

gratuito para instrutores, alunos fornecendo informações atualizadas relevantes sobre a

funcionalidade da plataforma e cursos PEACOC.

Últimas notícias

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-ZGIGM/PEACOC-Mentorstvo-e-poslovanja-za-gradbena-MSP
https://www.atermon.nl/home-classic
https://idec.gr/
https://www.itecons.uc.pt/

