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As PMEs do setor do calçado são um agente essencial para 
alcançar o crescimento económico Europeu, sustentável 
e duradouro. O sector do calçado contribui de uma forma 
significativa para a economia da UE, no que diz respeito ao 
emprego - 260.000 postos de trabalho - e ao volume de 
negócios - 27 mil milhões de euros.

No entanto, a Europa é responsável por apenas 13% das 
exportações mundiais e exporta cerca de 15% da sua produção 
para fora da UE. Ainda há lugar para aumentar estes números e 
IMPULSIONAR a competitividade das empresas de calçado da 
UE nos mercados mundiais.

O projeto BOOST4Shoes promove o uso da Internet como um 
canal de vendas para aumentar as receitas das exportações, tanto 
dentro como fora da UE, melhorando o desempenho exportador 
do setor.

Isso inclui mudanças nas estratégias de vendas e marketing, 
adoção de novos modelos organizativos e aquisição de 
conhecimentos sobre tecnologias de comércio eletrónico.
O projeto irá oferecer às PMEs do setor do calçado formação 
em como singrar em mercados internacionais melhorando a sua 
presença on-line, a fim de aumentar as exportações, utilizando a 
Internet como um canal de vendas.

O PROBLEMA 

A SOLUÇÃO

Precisa de aumentar as exportações? 

Deseja encetar uma estratégia de vendas 
on-line?

O projeto BOOST4Shoes tem as respostas 
que precisa para implementar uma 
estratégia de vendas on-line bem-
sucedida e impulsionar sua empresa nos 
mercados mundiais.



> O resultado central do projeto é o 
curso de formação que tem como 
objetivo oferecer conteúdos válidos 
para profissionais do setor do calçado, 
a fim de apoiá-los na aquisição de 
competências para se tornarem 
"Gestores de Vendas Online".

> O curso on-line assentará no “Strategy 
Genie” concebido e desenvolvido 
para oferecer percursos de formação 
personalizados, partindo da 
verificação inicial do conhecimento 
e a consciencialização das PME de 
calçado sobre vendas online para 
mercados internacionais e, em seguida, 
fornecer estratégias personalizadas 
compostas por fases para melhorar o 
seu desempenho. O "Genie" é interativo 
e permitirá que os utilizadores escolham 
ações para implementar em cada fase, 
ao seu próprio ritmo.

> Será desenvolvido um novo perfil 
profissional, o “Gestor de Vendas 
Online”. Este profissional será capaz de 
conceber estratégias de comércio 
eletrónico, descobrindo uma gama 
de serviços disponíveis para 
uma comunidade virtual 
a nível internacional, 
com clientes em 
diferentes locais.

O projeto BOOST4Shoes dirige-se às PMEs 
do setor do calçado. O projeto destina-se 
diretamente a profissionais que lidam com a gestão 
e vendas nas PMEs de calçado.

Adicionalmente, dirige-se a instituições de formação 
profissional, associações, outras entidades representativas 
do setor, empresas de tecnologias de informação, formadores e 
consultores nas áreas do comércio eletrónico e marketing digital e 
indivíduos (pessoas?) em geral que possam beneficiar da aquisição de novas 
competências que os venham apoiar no seu processo de empregabilidade e 
mobilidade na Europa.

OS RESULTADOS

OS DESTINATÁRIOS

> Será desenhado um novo itinerário de 
formação, de acordo com o novo perfil 
e novas ferramentas serão criadas e 
disponibilizadas, no sentido de equipar os 
novos profissionais com as competências 
de excelência necessárias para encetar 
estratégia de vendas on-line, aumentar 
receitas e reduzir custos. O projeto visa o 
reconhecimento e certificação do novo 
perfil de qualificação e formação a nível 
nacional.

> Os resultados estarão disponíveis em 
6 idiomas: Inglês, Português, Alemão, 
Polaco, Romeno e Grego.



> Melhoria do desempenho das empresas de calçado, 
aumentando a sua capacidade de vendas on-line;

> Melhoria da capacidade das empresas para 
responder às novas tendências dos consumidores;

> Melhoria da oferta de entidades de formação 
profissional no que diz respeito ao comércio 
eletrónico dirigido ao calçado;

> Aumentar a competitividade das empresas da UE 
nos mercados mundiais e responder às ameaças 
da concorrência provenientes de produtores de 
países de baixo custo;

> Estimular perfis profissionais altamente qualificados 
e ajudar a UE a atingir uma taxa mais elevada de 
população ativa na economia digital.

O projeto Boost4Shoes reúne o conhecimento e experiência de 
vários parceiros Europeus:

P1 > Civic Computing Ltd (CIVIC) – Reino Unido
www.civicuk.com

P2 > Cosmic Innovations (COIN) –  Chipre
mycoin.eu

P3 > CTCP – Portugal 
www.ctcp.pt

P4 > TUIASI – Roménia
www.tuiasi.ro

P5 > CRE.THI.DEV (CTD) – Grécia 
www.crethidev.gr

P6 > Danmar Computers (Danmar) – Polónia 
danmar-computers.com.pl

P7 > ISC – Alemanha
www.isc-germany.de

O IMPACTO 

PARCEIROS



Participe nos workshops a 
serem realizados no seu país.

Seja o primeiro a experimentar 
as ferramentas de formação 

do projeto, inscrevendo-se no 
curso piloto.

Siga o projeto em:

#BOOST4SHOES

boost4shoes.eu



Número do Projeto 
2017-1-UK01-KA202-036733

Duração do Projeto
Novembro 2017 / Outubro 2019

A Comissão Europeia financia esta publicação, cujo 
conteúdo vincula única e exclusivamente o autor, 
não podendo a Comissão ser responsável pela 
utilização que dela possa ser feita.
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