
 
 

Designação do projeto: ACABEHOME LOJA ONLINE 

Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-009537 

Código do Concurso : SI-53-2015-15 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: ACABEHOME LOJA ONLINE 

Data de aprovação: 28-10-2015 

Data de início: 19-11-2015 

Data de conclusão: 17-11-2016 

Custo total elegível: 19.950€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 14952,50 € 

 

Descrição da Operação: 

Objetivos/Atividades/ Resultados 

Visa a integração de métodos inovadores de comercialização dos produtos da AcabeHome 

pretendendo a empresa, para tal, recorrer a serviços de consultoria de apoio à concepção e 

implementação de uma LOJA ONLINE B2C com características diferenciadoras, dotando-a com 

o uso de novas ferramentas para alargar o mercado onde atua, alcançando clientes ao nível do 

mercado nacional e internacional e permitindo o alcance global dos seus produtos em 

contraponto com o atual cenário em que toda a comercialização dos produtos da empresa se 

faz no formato tradicional nas 3 lojas que possui: Batalha, Odivelas e Porto. 

Este investimento permite ainda à empresa a aquisição de conhecimentos para, com os seus 

recursos e com o uso deste novo modelo de comercialização, dinamizar e obter melhores e 

maiores resultados de forma incremental e com autonomia. 

Na realidade a empresa reconhece que o seu posicionamento no mercado melhorará 

significativamente através do recurso a novas e sofisticadas tecnologias orientadas para 

processos de comercialização e de relação com os clientes / consumidores, aproximando-a 



 
destes e permitindo simultaneamente o aumento da eficiência relacional e de serviço pré e 

pós venda. 

Simultaneamente a empresa, com este investimento, acompanhará as tendências do mercado 

ao nível da crescente procura e aquisição de produtos pela via do comércio electrónico, bem 

como se posicionará ao nível dos principais concorrentes que já possuem este tipo de 

ferramentas. 

Após a consulta a 3 entidades acreditadas para este domínio de intervenção (Vale), foi 

selecionada a empresa REDICOM (Moreira e Costa, Lda NIPC 506659348, entidade acreditada 

para os vales IDT/ Empreendedorismo / Inovação) 

Na realidade  a Acabehome pretende fazer chegar os seus produtos e o seu charme na relação 

com os clientes ao mercado global, designadamente o nacional, de forma eficiente, simples e à 

distância de um clique, mantendo elevados padrões de qualidade quer nos produtos que 

representa, quer no serviço que pratica. 

Os resultados esperados foram alcançados. A equipa do projecto ( interna e externa) criaram a 

Loja Online da AcabeHome, tendo a Redicom dotado a equipa interna das competências 

necessárias para utilização, dinamização e manutenção da Loja Online, sendo possível já 

verificar que com este investimento, a empresa acompanha as tendências do mercado e já 

respondendo ao nível da crescente procura e aquisição de produtos pela via do comércio 

electrónico. 

 

http://www.acabehome.com/pt/ 
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