
 
Designação do projeto: 
Aposta na digitalização do negócio  
 

Código do projeto: 
M1420-13-62E4-FEDER-000572   
 

Objetivo principal: 
Promoção da Recuperação Económica e Social no contexto da pandemia da COVID 19  
 

Região de intervenção: 
Camacha 

 
Beneficiário: 
TRANS BAG - TRANSPORTES DE MERCADORIAS LDA  
 

Data de aprovação:  
Data de início:  
Data de conclusão: 
Custo total elegível: 
FEDER:  
Apoio Público Regional:  

26-08-2022  
02-05-2022  
31-01-2023  

6.760,00 €   EUR 
4.732,00   EUR 
0,00 EUR 

 

Objetivos: 
   O promotor pretende apostar mais fortemente na digitalização do seu negócio, com uma grande aposta 
no marketing digital, ao nível da criação de website institucional, da presença mais forte nas várias redes 
sociais e na gestão de anúncios e campanhas. Em paralelo, o promotor pretende apostar na implementação 
do software ENOVO, que permitirá a integração de vários módulos de trabalho, o que irá diminuir a carga 
burocrática e administrativa atual na gestão administrativa da empresa, bem como uma nova área de 
cliente, por forma a permitir o cliente acompanhar em tempo real o estado dos seus pedidos, através de 
um ambiente mais user-friendly e interativo. Por outro lado, a própria gestão logística dos serviços 
prestados de transporte será realizada também por via desse software, que estará integrado com a app 
mobile, o que trará benefícios quer para o gestor de logística quer para os motoristas.   
 

Atividades (resultados esperados/atingidos): 
 A estratégia de crescimento e digitalização da empresa foi implementada com sucesso, executando o plano 
de investimento previsto na integra. O investimento realizado permitiu uma maior eficiência da atividade e 
organização interna, aumentou a sua exposição comercial na RAM, através do marketing digital e garantiu 
maior sincronia interna e externa, conseguindo ganhos na poupança de tempo e custos associados a falhas. 
Também conseguiu diferenciar-se da sua concorrência, oferencendo um processo totalmente digital e 
integrado. 
 
Fotos 



 

 

  
 
Vídeos ou outros suportes audiovisuais: 

Escolha um bloco modular. Escolha um bloco modular. Escolha um bloco modular. 

 
 


