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Assunto: Catálogo Virtual do Projeto n@r 

Caro Associado, 

O Projeto n@r desenvolveu um Catálogo Virtual para empresas, que consiste numa página 

web onde são publicadas todas as informações das PME´S já inscritas no projeto. Esta 

ferramenta permite apresentar as empresas que fazem parte do itinerário, os seus produtos e 

serviços, e as condições comerciais e promocionais que praticam. É possível, ainda, visualizar, à 

vez, imagens dos produtos e serviços e, em alguns casos, exibir virtualmente as empresas. 

A criação do Catálogo Virtual possibilita às empresas participantes conhecerem-se umas às 

outras, servindo a plataforma para a promoção da seguinte maneira: 

• descrição da atividade que realizam 

• indicando os produtos e serviços que comercializam 

• indicando as condições comerciais que aplicam 

• comunicando as suas promoções 

• mostrando virtualmente o seu negócio 

• oferecendo imagens com os seus produtos e serviços 

Tudo isto permitirá a interacção das empresas da zona da Macaronésia, dando assim lugar a 

sinergias que de outra forma seria muito complicado ocorrerem. 

O objetivo é reduzir os problemas associados com a fragmentação insular e o afastamento do 

espaço de cooperação que surge como resultado das relações comerciais, característica 

comum dos membros das regiões da Macaronésia. Isto é conseguido através de uma 

plataforma virtual que servirá como um ponto de encontro para empresas e empresários das 

regiões envolvidas, e para as agências de desenvolvimento colaborativo, combinada com ações 

de apoio para alcançar o nosso objetivo. Tudo isso visa a promoção e implementação do uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação no comércio das PME. Sem dúvida, os negócios 

através da rede são cada vez mais comuns, e é por isso que a tendência futura será a de utilizar 

estes sistemas nas transacções comerciais. 

Este é um serviço totalmente gratuito e para se registar pode fazer o download dos 

formulários de inscrição no site da Sociedade de Desenvolvimento (www.civil-desarrollo.com) 

ou no Projeto n@r (www.proyectonar.com). 

Assim que o retorno (via e-mail) for preenchido e assinado, será registado no Catálogo Virtual 

e receberá  um e-mail com a confirmação da sua inscrição e senha para poder efetuar o 

acesso, (a palavra-passe pode ser mudada caso o queira fazer). A partir desse momento 

poderá aceder ao Catálogo Virtual e começar a introduzir os seus produtos e ofertas. 



 
 

 

Para mais informações pode contatar o Departamento de Comunicação e Imagem da Câmara 

do Comércio de Angra do Heroísmo 

Tel.: 295204810 | email: marketing@ccah.eu  

Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 
 


