
 
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Internacionalização de plataforma de gestão de conteúdos holográficos e 
de cubos holográficos 

 
CÓDIGO DO PROJETO:  

 Componente FSE: NORTE-06-3560-FSE-013256 

 Componente FEDER: NORTE-02-0752-FEDER-013256 

 
OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a competitividade das PME  
 
REGIÃO DE INTERVENÇÃO: NORTE  
 
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: POSSIBLEGADGET - UNIPESSOAL LDA 
 
DATA DE APROVAÇÃO: 22-02-2016 
 
DATA DE INÍCIO DE INVESTIMENTO: 01-02-2016  
 
DATA DE CONCLUSÃO INICIAL: 31-01-2018 
 
DATA DE CONCLUSÃO APÓS PRORROGAÇÃO: 31-12-2018 
 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:  

 Componente FSE: 4.641,00€  

 Componente FEDER: 161.627,95€  
 
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA (NÃO REEMBOLSÁVEL):  

 Componente FSE: 3.248,70€  

 Componente FEDER: 72.732,58€ 
 
REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO ATÉ À DATA 

Até ao momento o investimento conta com um grau de realização de aproximadamente 
85% estando já previstas acções para realizar a totalidade do investimento até final de 2019 

  



OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

Os investimentos previstos neste Projeto visam a abordagem de mercados externos 

através de acções diretas (Feiras, viagens de prospecção e marketing digital) devidamente 

sustentadas por análises estratégicas, estudos de viabilidade económica, indicadores vários e 

estudos de mercado. 

Sendo uma empresa de serviços, com potencial mercado a nível global, o marketing 

assume importância capital de modo a dar-se a conhecer junto dos seus potenciais clientes. 

Assim este projecto tem também uma forte componente em marketing digital e novas formas 

de promoção e outras ferramentas de apoio tais como estudos de mercado para aferir as 

melhores formas de abordar os mercados-alvo. 

Existe também uma forte componente de economia digital uma vez que se pretendem 

desenvolver plataformas de gestão da actividade e de relacionamento desmaterializados com 

os nossos clientes. Adicionalmente a empresa prevê acções de marketing e divulgação pela via 

digital. Este é um factor de extrema importância na competitividade da empresa. 

É patente neste projecto a incorporação de novas práticas de gestão e de organização de 

processo na empresa, nomeadamente ao modo como a empresa se relacionará com o exterior. 

Esta mudança obrigará a introduções de novos processos internos e a adopção de novas 

praticas para a empresa.  

 

Ainda no que respeita a organização interna (competitividade e produtividade) e praticas 

comerciais, ao incorporar sistemas de informação para a gestão administrativa e gestão 

documental a empresa opta por se dotar de condições para que a sua actividade não tenha 

passos limitantes ou redundâncias processuais. 

Por ultimo, a certificação de acordo com os requisitos da norma ISO 9001 permitirá à 

empresa passar competitividade junto dos seus clientes internacionais que possuem sistemas 

de qualidade total, logo os seus fornecedores deverão ser também certificados. Neste sentido a 

certificação é importante para a abordagem aos novos mercados e para a organização interna 

da empresa 

 

Como obrigações contratuais (clausula 5ª do termo de aceitação) a empresa deverá atingir 

um valor de exportações no volume de Negócios igual ou superior a 57,60%. 

 

 

  



PRINCIPAIS SERVIÇOS E PRODUTOS 

 

Estamos a desenvolver, em parceria com a 

VIRTUAL PRESENCE, uma mini-pirâmide holográfica, 

que esperámos lançar em Março 2019, para tornar a 

tecnologia holográfica acessível a qualquer 

utilizador final para que se massifique o uso de 

holografia no marketing das empresas 

 
 

A empresa está a promover uma plataforma interactiva de distribuição de conteúdos 

holográficos com o intuito de criar uma rede de distribuição de conteúdos holográficos para a 

área do marketing e vendas nos seus clientes. Pode consultar essa plataforma em 

www.holobucket.com 

 

 
 

Por ultimo, estamos também a uma rede colaborativa denominada de Council4Innovation 

cujo objectivo é promover e massificar o uso de novas tecnologias junto das MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS a nível global e tem apostado em parcerias estratégicas com entidades 

de todo o globo   

 

 

http://www.holobucket.com/

