
 

 

 

 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS “PROGRAMA ADAPTAR PME” 

 

Designação do projeto: MBIT ADAPTA-SE 

Código do Projeto: POCI-02-08B9-FEDER-060106 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: MBIT – Computadores e Serviços de Informática, S.A. 

 

Data da aprovação: 16-06-2020 

Data de início: 01-06-2020 

Data de conclusão: 30-11-2020 

Custo total elegível: 39.900,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 19.950,00€ 
 
Objetivos, Atividades e Resultados esperados/atingidos: 
A MBIT pretende preparar-se para responder às orientações emanadas pelas 
autoridades de saúde nacional, adaptando o seu estabelecimento e a sua 
atividade a este novo contexto decorrente da pandemia COVID-19. 



 

 

 

 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS “QUALIFICAÇÃO DAS PME” 

 

Designação do projeto: Investimento em fatores de competitividade da 
empresa. 

Código do Projeto: POCI-02-0853-FEDER-045685 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: MBIT - Computadores e Serviços de Informática, 
S.A. 

 

Data da aprovação: 20-11-2019 

Data de início: 02-09-2019 

Data da conclusão: 01-09-2021 

Custo total elegível: 839.678,75€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 377.855,44€  
 
Objetivos, Atividades e Resultados esperados/atingidos: 
O presente projeto é fundamental para a empresa consolidar a sua 
presença no mercado interno e reforçar a presença nos mercados 
externos, agregando as necessidades prioritárias de investimento da 
Mbit na sua qualificação, conferindo-lhe as valências necessárias à 
continuidade de crescimento económico sustentável. 
 
Para isso, irá investir no reforço e implementação de um sistema 
organizacional avançado, suportado pelas tecnologias de informação e 
organização, tais como um software de gestão e de picking, ferramenta 
Kaizen, ERP, CRM, software Bitrix, entre outros. Encontra-se ainda 
prevista a certificação do sistema de gestão da qualidade (ISO 



9001:2015) e a contratação de um técnico que ficará alocado à área 
administrativa/financeira e que terá como funções o controlo de gestão. 
 
Paralelamente irá investir numa plataforma de comércio online 
sofisticada tecnologicamente, adaptada e configurável para todo o tipo 
de clientes, seja B2B ou B2C, motores de busca, catálogo digital, 
marketing digital, servidores e redes, bem como na contratação de um 
quadro técnico que dará apoio aos investimentos na área das TIC’s. 
 


