FICHA DE PROJETO - INOVAÇÃO

FICHA DE PROJETO - INTERNACIONALIZAÇÃO

FICHA DE PROJETO – INOVAÇÃO

Cofinanciado por:

Designação do projeto | Capacitação e digitalização com foco na área de especialização
TMT, Cibersegurança e Privacidade

Código do Projeto | LISBOA-02-0853-FEDER-038635
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | Antas da Cunha ECIJA & Associados Sociedade de Advogados, SP, RL
Data de aprovação | 21-08-2020
Data de início | 19-03-2018
Date de conclusão | 18-03-2020
Custo total elegível | 401.050,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 160.420,00 EUR
Síntese do Projeto:
Com o presente projeto, a Antas da Cunha ECIJA prevê aumentar a sua capacidade de resposta
face às solicitações específicas dos clientes e dos potenciais clientes, em especial, nas áreas de
especialização em TMT, Privacidade e Cibersegurança, assim como apostar em fatores críticos de
competitividade e de diferenciação face à concorrência.
Nesse sentido pretende investir:
No desenvolvimento e aquisição de software de gestão de cumprimento normativo, numa
primeira fase, de suporte às operações de diagnóstico, avaliação, implementação e revisão do
RGPD nos clientes, por forma a garantir elevados níveis de serviços e, posteriormente, de suporte
a outra legislação na área de TMT (Telecomunicações, Média, e Tecnologias de Informação,
Cibersegurança e Privacidade).
No reforço da capacidade de gestão organizacional com a utilização de tecnologias que
promovam formas mais eficientes de trabalho, nomeadamente através de um sistema de gestão
documental, de um software avançado de gestão de sociedades de advogados, de um sistema
de comunicação unificado e de um sistema de vídeo conferência.

Na implementação de certificações que reforcem a qualidade e rigor nos serviços prestados, ao
nível da qualidade (ISO 9001) e segurança da informação (ISO 27001).
Na contratação de recursos especializados.

https://www.youtube.com/watch?v=ElbTkYPRThQ

FICHA DE PROJETO – INTERNACIONALIZAÇÃO

Designação do projeto | Expansão internacional com foco na área de especialização em
TMT, Cibersegurança e Privacidade

Código do Projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-038767
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | ANTAS DA CUNHA ECIJA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, SP, RL
Data de aprovação | 21-08-2020
Data de início | 19-03-2018
Date de conclusão | 18-03-2020
Custo total elegível | 446.127,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 178.450,80 EUR
Síntese do Projeto:
Tendo em vista dar continuidade à estratégia de crescimento sustentado que tem vindo a adotar,
e através do projeto em apreço, a AdC Ecija pretende reforçar a sua expansão internacional junto
de nichos de qualidade superior (clientes tier 1), prevendo atingir, no pós-projeto, um Volume de
Negócios Internacional superior a 35% (cerca de EUR 1.171.724), através da atuação em mercados
que valorizem os seus serviços, nomeadamente Angola, Moçambique, EUA, Brasil, Colômbia, Irão,
Espanha, China e França.
Por forma a alcançar as metas preconizadas, a AdC Ecija idealizou, para o projeto em apreço,
um plano de ações/investimentos, dos quais se destacam (i) ações prospetivas internacionais, no
sentido de reforçar a sua presença nos mercados alvo, junto de clientes tier 1, (ii) a aposta em
novas formas de comunicação com o cliente, baseada em tecnologia mais eficiente, (iii) a
aquisição de material promocional multilingue, (iv) a obtenção de certificações que reforcem a
comunicação da qualidade e rigor dos serviços prestados e, ainda, (v) o reforço da sua equipa
de RH especializados, em particular na área comercial/marketing no âmbito do projeto de SI
Internacionalização.

https://www.youtube.com/watch?v=ElbTkYPRThQ

