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PErsonAlised e-
Business Coaching for
Construction SMEs

Projeto n.º: 2020-1-
UK01-KA202-079235

Duração: 01.12.2022 –
30.11.2022

PEACOC info

As pequenas e médias empresas do sector da construção irão aumentar as suas vendas
online, melhorar o seu desempenho e reduzir os seus custos operacionais, tornando-se
assim mais competitivas.

Formadores, técnicos de e-business, vendedores e pessoal de desenvolvimento empresarial
no sector da construção irão melhorar os seus conhecimentos e competências, adquirir
novas competências e continuar o seu desenvolvimento pessoal ou profissional.

Objetivos do projeto
O projeto PEACOC visa aumentar as atividades transfronteiriças das PME no sector da
construção, para que estas não tenham de competir constantemente no mesmo mercado

pelos mesmos clientes, mas sejam capazes de alcançar mercados internacionais e atrair novos
clientes através de preços mais competitivos. Por conseguinte, a PEACOC promove o
desenvolvimento do sector da construção a nível nacional e tem um impacto positivo na
criação de emprego e na atividade económica.

Impacto do projeto 

Na indústria da construção em geral, o comércio eletrónico é utilizado
principalmente por grandes empresas e o seu verdadeiro potencial é
talvez largamente ignorado pelas empresas mais pequenas do sector.
O nosso objetivo é compreender porque é que isto acontece e
melhorar esta situação, dando às pequenas e médias empresas do 

PEACOC

sector da construção os instrumentos
necessários para tirar partido do
comércio eletrónico. O projeto PEACOC
pretende, assim, desenvolver um
programa de formação adaptado ao
perfil ECVET do gestor do comércio
eletrónico no sector da construção.
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O objetivo do projeto PEACOC é conceber, desenvolver, testar, implementar e divulgar um curso
inovador de Formação de Gestores de Negócios Eletrónicos para pequenas e médias empresas no
sector da construção, com base nas necessidades e especificidades deste sector económico. Esta
metodologia de formação é constituída por uma série de módulos, que se apresentam em
seguida. 
Com o PEACOC Strategy Genie, uma empresa de construção receberá uma estratégia
personalizada que é específica para a situação e necessidades da sua empresa. Este curso de e-
business manager irá ajudar uma empresa a melhorar o seu negócio através de algumas etapas
práticas.

Resultados do PEACOC – Academia e-business

Módulos PEACOC
Porquê o e-business na indústria da construção

Administração;
Gestão de projetos;

Plataformas de Colaboração/CDE;
Comunicação interna/externa;

Comércio eletrónico;
E-tendering & E-bidding / E-procurement 

Gestão da cadeia de abastecimento;
Marketing.

Módulo 1: O e-business na indústria da construção civil é inevitável a longo prazo e traz vantagens
competitivas. Este módulo ajudará a aumentar a produtividade e a explicar os termos com que
deve estar familiarizado ao entrar no e-business.

Módulo 2: Transformação digital significa digitalização
de atividades comerciais, e com este módulo, aprenderá
algumas medidas para apoiar a transição,
especialmente em relação à gestão de fornecedores,
clientes e recursos humanos. 

Módulo 3: A gestão de projetos ajuda todas as partes
do negócio a funcionar de forma mais suave. Permite a
uma empresa concentrar-se nas tarefas mais relevantes,
livre de distrações, sem que as tarefas ou os orçamentos
fiquem fora de controlo. Neste módulo, aprenderá sobre
análise das necessidades e do contexto, planeamento
de projetos, gestão quotidiana, revisão e relatórios.

Módulo 4: O papel e os benefícios das plataformas de
colaboração são que todos os interessados tenham
acesso à mesma informação. Neste módulo, aprenderá
como identificar plataformas de colaboração e
ambientes de dados partilhados, criar plataformas, e
utilizar um CDE predefinido.

https://peacoc.eu/genie
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Módulo 5: Uma boa comunicação é importante para assegurar que todas as partes envolvidas
dentro da organização compreendam a informação de forma eficaz e rápida. O objetivo deste
módulo é introduzir desafios de comunicação interna e externa, tipos e sistemas de comunicação,
desenvolvimento e produção de soluções e casos de utilização. 

Módulo 6: Comércio eletrónico, em suma, refere-se à compra e venda online e aos pagamentos
efetuados durante estas transações. Portanto, este módulo é uma parte importante do conteúdo
do PEACOC Strategy Genie, uma vez que o comércio eletrónico é um fator muito importante na
adoção de estratégias digitais para as PMEs. 

Módulo 7: O e-procurement é o pedido, encomenda, compra e venda de fornecimentos,
produtos e serviços através da Internet e permite às empresas automatizar os seus processos
comerciais. Este módulo explica os benefícios do e-procurement, os seus termos e uma visão geral
das plataformas públicas de e-procurement.

Módulo 8: Muitos problemas nas empresas surgem das cadeias de abastecimento geridas de
forma ineficaz, particularmente no sector da construção. O objetivo deste módulo é ajudar as PMEs
do sector da construção a tornar as suas cadeias de abastecimento mais eficientes e funcionais,
digitalizando-as e trazendo para o online algumas das funções-chave. 

Módulo 9: O marketing digital permite-lhe comunicar com os seus clientes em tempo real. O
objetivo deste módulo é apresentar diretrizes para a criação de um plano de marketing,
publicidade digital, construção de uma boa rede de contactos e criação de conteúdos multimédia
para construir uma identidade de marca.

Para obter uma estratégia
personalizada, clique aqui

Tem de responder a algumas breves perguntas
sobre o seu negócio e as suas necessidades.
 
De acordo com as suas preferências, o Genie
recomendará algumas medidas que vão ao
encontro das suas necessidades.

GENIE

Junte-se à Academia PEACOC para
partilhar as suas experiências e

aprender com a experiência de outros

https://peacoc.eu/genie
https://peacoc.eu/genie
https://peacoc.eu/genie
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CONTACTE UM REPRESENTANTE HOJE:
Itecons - Institute for Research and Technological
Development for Construction
itecons@itecons.uc.pt

O apoio da Comissão Europeia à produção
desta publicação não constitui um aval do
seu conteúdo, que reflete unicamente o
ponto de vista dos autores, e a Comissão não
pode ser considerada responsável por
eventuais utilizações que possam ser feitas
com as informações nela contidas.

Na terça-feira 7 de junho de 2022, o consórcio realizou a sua primeira reunião presencial em
Roterdão. A reunião foi organizada pela ATERMON. Discutimos as nossas tarefas para o curso BMT,
o CIVIC atualizou-nos sobre o desenvolvimento do Genie, seguido de uma discussão sobre o
Serviço de Retenção de Competências. 

Esta reunião não pode certamente ter sido a última. Portanto, o consórcio concluiu que haverá
outra reunião presencial no final de outubro na bela Edimburgo, acolhida pelo nosso coordenador
de projeto, o CIVIC.

Últimas notícias

Os eventos de divulgação, onde cada parceiro apresentará todos os resultados
do projeto, terão lugar em outubro de 2022. Para mais informações, por favor
siga o website do projeto ou o website dos parceiros do projeto e as nossas
redes sociais.

Também discutimos a forma de
organizar os pilotos com os nossos
resultados. Foi decidido realizá-los

em setembro de 2022. Se faz parte
de uma empresa de construção,

quer ser o primeiro a testar a
plataforma? Contacte-nos!

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/
https://www.civicuk.com/

