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O tema Modelo de Rede de Empresas contou com um conjunto de empresas convidadas e
participantes que ilustraram com toda a pertinência, e com casos concretos, como o programa
Portugal Sou Eu pode alavancar oportunidades de negócio e vantagens para as empresas
aderentes.
A Movelife uma empresa aderente ao programa, com uma solução tecnológica de gestão dos
alergénicos e da declaração nutricional, premiada na categoria Serviço Inovação dos Food&
Nutrition Awards 2015 e que, através de uma parceria de cooperação estratégica celebrada
com o programa PORTUGAL SOU EU, apresenta uma proposta de condições vantajosas para a
industria alimentar e o setor Horeca exclusivas para a rede de empresas aderentes.
Como exemplo concreto, a experiência da empresa Sabores da Torre, que produz e
comercializa produtos artesanais alimentares, explicou que por ser aderente ao programa
Portugal Sou Eu, usufrui de descontos no serviço da Movelife, que foram ao encontro das
necessidades, tendo tido conhecimento desta oferta vantajosa através de eventos do
programa.
A Compta Emerging Business, empresa aderente ao programa, que desenvolve a plataforma
ProdFarmer de comércio eletrónico de intermediação e agenciamento, disponibiliza uma
solução que facilita a compra e venda online de produtos do sector agrícola e agroalimentar, e
que também celebrou uma parceria de cooperação estratégica com o PORTUGAL SOU EU
gerando vantagens para as empresas aderentes que pretendam mergulhar no mercado
online. A plataforma oferece aos produtores um módulo de faturação online, módulo logístico
e um canal de comunicação gratuito dos seus produtos.
Estes são casos piloto que dão prova do conceito do modelo de Rede de empresas.

De uma forma estruturada, o modelo que se pretende implementar no triénio 2018-2020,
podemos visualizar aqui.

