DESIGNAÇÃO DO PROJETO | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO - RH
(+CO3SO Emprego Urbano)
CÓDIGO DO PROJETO | CENTRO-05-4740-FSE-000987
OBJETIVO PRINCIPAL | Promover emprego e apoiar a mobilidade laboral
REGIÃO DE INTERVENÇÃO | REGIÃO DE COIMBRA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA | DIGINEXT, UNIPESSOAL LDA
DATA DE APROVAÇÃO | 10-12-2018
DATA DE INÍCIO | 01-06-2021
DATA DE CONCLUSÃO | 31-12-2023
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 158 419.80€
APOIO FINANCEIRO | 134 656.83€
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS |
Este projeto de expansão e qualificação da Diginext, envolve o aumento e melhoria dos serviços já
prestados avulsos relativos às áreas da programação informática e webdesign, bem como a qualificação
transversal dos serviços integrados de apoio à gestão, informática e design (capacitação e
internacionalização de empresas), tendo como principais objetivos:
- Expansão e diversificação das atividades específicas de programação informática e webdesign,
decorrentes de serviços avulsos direcionados para o Ecommerce e Plataformas B2B e B2C, com a
contratação de 2 Programadores da Web e Multimédia e 1 Administrativo;
- Desenvolvimento, qualificação e expansão da oferta de serviço de apoio integrado à gestão e negócios,
informática e design, direcionada para a implementação de processos de internacionalização de empresas;
- Qualificação e incremento global da atividade de prestação de serviços integrados e simplificados de
apoio à gestão, informática e design, através da reorganização de processos e incremento ao nível de
criação de departamento administrativo;
- Requalificação e reorganização do estabelecimento para o aumento do quadro de pessoal e alargamento
dos departamentos, bem como o incremento dos meios materiais, no sentido de garantir condições ideais
de trabalho e cumprimento das normas de higiene e segurança vigentes.

DESIGNAÇÃO DO PROJETO | DIGINEXT: CAPACITAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E
EXPANSÃO
CÓDIGOS DO PROJETO | CENTRO-05-5141-FEDER-000693

CENTRO-05-4740-FSE-000498
OBJETIVO PRINCIPAL | PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E COMBATER A
POBREZA E QUALQUER DISCRIMINAÇÃO
REGIÃO DE INTERVENÇÃO | REGIÃO DE COIMBRA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA | DIGINEXT, UNIPESSOAL LDA
DATA DE APROVAÇÃO | 10-12-2018
DATA DE INÍCIO | FEDER: 21-11-2018

FSE: 05-08-2019

DATA DE CONCLUSÃO | FEDER: 20-05-2020

FSE: 04-02-2021

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | FEDER: 77 823.60 €
APOIO FINANCEIRO | FEDER: 38 911.80€

FSE: 15 167.52 €

FSE: 12 892.39 €

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS |
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.

