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O projeto da Diginext é uma iniciativa de expansão e modernização empresarial, tendo como finalidade 

o crescimento da empresa, para patamares superiores de negócio, alicerçada na nova oferta, canais e 

no mercado alargado, bem como no desenvolvimento de marca, na modernização de equipamentos e 

estabelecimento, e no crescimento e qualificação dos seus recursos humanos. 

Assim, a Diginext definiu os seguintes objetivos:  

- Expansão, modernização e integração da atividade de programação informática, direcionada para 

serviço integrado de apoio e desenvolvimento de processos de internacionalização de empresas – 

contratação de Programador Web e Multimédia; 

- Desenvolvimento, capacitação e expansão da atividade de apoio à gestão e negócios, direcionada 

para serviço integrado de apoio e desenvolvimento de processos de internacionalização de empresas 

– contratação de Economista;  



- Diversificação, otimização e modernização da atividade global da empresa, através de: 

 a) Investimentos tangíveis de criação de espaço laboral em Open Space, apetrechado com os 

equipamentos administrativos e informáticos necessários e suficientes para os postos de trabalho e 

funções inerentes ao projeto; 

 b) Investimentos incorpóreos de implementação de planificação apropriada de estratégia de 

marketing, direcionada para a economia digital, implementação de plataforma digital e criação de 

imagem corporativa e desenvolvimento e registo de marca; 

 c) Investimento na atividade comercial e gestão de carteira de clientes da empresa, libertando o 

gerente para atividades de gestão da empresa e funções técnicas, de apoio à gestão e consultoria 

informática - contratação de Representante Comercial. 


