Oferta – Overview
A IDC-Zertive apoia as organizações em todas as fases deste processo, desde o acesso aos fundos europeus
até à execução dos projetos com valor acrescentado.
Ciclo de vida dos projetos ﬁnanciados

Fundos Europeus
Descubra como o apoio da parceria
IDC-Zertive pode fazer a diferença no
acesso às subvenções e na concretização
dos projetos

Porquê a IDC-Zertive?
Identiﬁcar e caracterizar
iniciativas de transformação digital

I. IDENTIFICAÇÃO DAS
OPORTUNIDADES

Conhecer os avisos que
vão sendo publicados

Enquadrar as iniciativas nos fundos
europeus disponíveis

I. Identiﬁcação de oportunidades – A parce-

-

Elaborar a
candidatura

Para suavizar os impactos económicos e sociais da crise
pandémica, a Comissão Europeia concebeu um plano

Preparar justiﬁcação do
mérito dos projetos

II. PREPARAÇÃO DA
CANDIDATURA

(Next Generation EU) para apoiar os estados-membros,
através do ﬁnanciamento de reformas e investimentos de

transição para a recuperação económica no horizonte

impacto das tendências globais em Portugal e no
mundo, capazes de alavancar o plano de transformação digital, quer no setor privado, quer no setor

recuperação.
Existem 3 instrumentos principais que vêm apoiar a

ria IDC-Zertive oferece research e análises sobre o

III. EXECUÇÃO

-

Identiﬁcar a melhor
estratégia de sourcing

público (em múltiplas indústrias).

Garantir uma monitorização
eﬁcaz da execução dos projetos

2020-2030:
Embora relacionado com o anterior Acordo de Parceria, o
programa Portugal2020 continua em execução e os

-

II. Preparação da candidatura – Conheci-

últimos fundos estão a ser lançados.

mento sólido do ecossistema de fundos europeus,
trabalho em proximidade com várias entidades

O novo acordo para o período 2021-2027 concretizará a
estratégia Portugal 2030, que promove o investimento na
digitalização e na inovação empresarial, na transição

púbicas envolvidas nesta temática e com-

-

climática e sustentável, na competitividade do território

I. IDENTIFICAÇÃO DAS
OPORTUNIDADES

nacional e na respetiva coesão demográﬁca.
O Next Generation EU é um instrumento extraordinário,
criado para responder aos desaﬁos acentuados pela atual

-

III. EXECUÇÃO

II. PREPARAÇÃO DA
CANDIDATURA

Análise do plano de transformação atual ou das iniciativas em curso na

principal meio de ﬁnanciamento para a transição digital e

organização e enriquecimento através da aplicação de frameworks e

climática, bem como resiliência dos estados-membros.

metodologias da IDC-Zertive.

Assim, existirão oportunidades para as organizações con-

- Framework Future Enterprise

cretizarem projetos de transformação digital e valorizarem

Research nas principais áreas de transformação digital em todos os

os seus negócios.

negócios e setores.

Modelos de gestão para garantir um adequado governo, bem como a existência
de ferramentas de monitorização e reporte para controlo da execução ﬁnanceira

Fundamentação do mérito do projeto

e operacional.

Decomposição dos resultados das iniciativas e do seu alinhamento com a
visão, propósito e objetivos deﬁnidos para cada um dos investimentos, de

Assessment ao nível de maturidade do processo de transformação digital,
com base em benchmarks.

sucesso na sua aplicação.

Modelos de monitorização.

KPI’s e métricas
Garantir que o projeto
se encontra alinhado
com os objetivos dos
fundos.

Justiﬁcação
do mérito
Comprovar que o projeto é relevante para a
transição económica.

Formalização
da candidatura
Garantir que a
candidatura cobre
todos os requisitos.

- Qualidade do projeto.
- Impacto do projeto

Identiﬁcação das iniciativas de transformação digital e tecnológica.

- Apoio na preparação

- Projeção das metas

na organização.

dos documentos

Roadmap de transformação digital.

dos KPI’s a alcançar.

- Impacto para o setor

necessários.

e população.

Plano estratégico de transformação.

Alinhamento das iniciativas digitais com os objetivos
dos Fundos Europeus

aplicação das verbas.
Assessoria em fontes de ﬁnanciamento.
Análise de alinhamento com os fundos.
Fichas de projeto.

de sourcing, bem como vasto know-how e prática
em gestão de projetos.

Execução da operação

- Deﬁnição de KPI’s.

mentando o potencial de ﬁnanciamento e maximizando os benefícios com a

no planeamento e implementação de estratégias

Modelos de reporte.

Assessments de maturidade digital.

Combinação das iniciativas de transformação com os fundos aplicáveis, au-

Funções & responsabilidades.
Matriz RACI.

Conjunto de boas práticas digitais e tecnológicas com base na indústria e

- Digital Transformation Benchmark

III. Execução - Reconhecida e longa experiência

Modelos de governance.

forma a sustentar a relevância do projeto e aumentar a probabilidade de

- Digital Transformation Use Cases
área de negócio.

senta para as organizações.

Preparação de mecanismos de governance, monitorização e reporte

Alavancagem do plano de transformação digital

crise, sendo o Mecanismo de Recuperação e Resiliência o

preensão dos desaﬁos que este processo repre-

Apoio nas diversas atividades a serem realizadas ao longo do ciclo de vida da
operação, com vista na promoção de uma implementação eﬁciente de projetos,
cujos prazos de execução são ambiciosos.

Apoio na deﬁnição da
estratégia de sourcing &
procurement

Assessement ao modelo de
sourcing mais adequado e
respetiva operacionalização.

Suporte técnico nos
reportes do projeto

Controlo da execução da operação, reporte e fundamentação
do impacto do projeto, bem
como apoio nas interações com
autoridades de gestão.

Projeção e planeamento do mapa de investimentos.
Análise de viabilidade económico-ﬁnanceira (business case).

Apoio na deﬁnição da estratégia de sourcing & procurement.

Deﬁnição de objetivos e KPI’s.

Modelos de contratação.

Estudo de impactos.

Solicitações de propostas.

Formalização da candidatura.

Suporte técnico em reportes relacionado com a operação.
Gestão da mudança.
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