
CIRCULAR N.º 216 

 

Assunto: EVENTOS 

 

Caros Associados, 

 

 O itecons irá realizar o evento ESTRATÉGIAS PARA A TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL DE PMES DO SETOR DA CONSTRUÇÃO, no próximo dia 13 de 

outubro, nas suas instalações. 

 

O Projeto PEACOC - PErsonAlised e-Business Coaching for Construction SMEs é 

um projeto ERASMUS+ cujo objetivo é promover a adoção do comércio 

eletrónico pelo Setor da Construção, em particular através do desenvolvimento e 

fornecimento de uma estrutura de formação inovadora para apoiar a qualificação 

das Pequenas e Médias Empresas (PMEs). 

 

A sessão Estratégias para a transformação digital de PMEs do Setor da Construção 

será realizada no âmbito do projeto PEACOC. Neste evento serão debatidos os 

principais desafios inerentes ao processo de digitalização de PMEs do Setor da 

Construção. Serão ainda apresentadas ferramentas digitais desenvolvidas ao 

longo do projeto PEACOC, as quais pretendem oferecer uma formação 

personalizada indo de encontro aos desafios e necessidades características das 

empresas. 

 

A participação será gratuita, mas de registo obrigatório através do preenchimento 

deste formulário. 

 

Juntamos o programa. 

 

 A AIDA CCI, irá realizar o evento de brokerage "CONCRETA”, cujo tema é 

Economia Circular, e dos quais é Co-Organizadora. 

 

Esta iniciativa irá decorrer em formato presencial e on-line. 

 

Setores abrangidos: 



• Construção, arquitetura, design e engenharia, com soluções técnicas e 

tecnológicas inovadoras; 

• Empresas, universidades, institutos e outras organizações do setor à 

procura de parceiros comerciais, tecnológicos ou de investigação; 

• Institutos ou outras organizações do setor; 

• Centros tecnológicos ou de investigação; 

• Outros setores transversais. 

 

Sobre as Reuniões B2B: 

 

• Onde: Portugal, Porto e on-line; 

• Quando: 13 – 14 outubro; 

• Como: O registo será feito numa plataforma online até 14 de outubro, 

sendo a agenda de reuniões enviada atempadamente aos participantes; 

 

Condições de participação: 

 

• Participação gratuita 

• Registo: até ao dia 14 de outubro 

 

 

Contactos: 

AIDA CCI - Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro 

E-mail: d.costa@aida.pt - Deolinda Costa 

Telf: 234302493 

 

 

Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 

Íris Vilela 
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Lisboa, 06 de outubro de 2022 


