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Uma
parceria
única
Numa altura em que o comércio local atravessa uma grave crise económica, decorrente da pandemia provocada pela COVID-19, o Município de Santo Tirso promove um programa de apoio integrado junto
do comércio local com o objetivo de estimular a transição para as
vendas através de plataformas digitais. Uma parceria única que reúne
a colaboração de entidades como:
•

Câmara Municipal de Santo Tirso;

•

Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso;

•

Instituto de Emprego e Formação Profissional;

•

CTT – Correios de Portugal SA.;

•

WEASY-Web Made Easy, Lda.

A quem se destina?
O Programa foi desenvolvido a pensar em todos os lojistas e comerciantes do concelho de Santo Tirso, com produtos “e-commerce”, que
beneficiarão de Loja Online e/ou Marketplace:
»

Loja Online
Um programa integrado de formação e criação de loja online
própria durante um período de 6 meses;

»

Marketplace
A possibilidade de integrar a “Plataforma Comércio Local”
dos CTT de forma gratuita durante 12 meses.
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Quais são
as vantagens?
Os comerciantes selecionados para a

Neste sentido, serão abordados os conceitos de marketing digital
e as suas diferentes áreas de atuação, para que consiga otimizar a
presença online da sua empresa através da criação de um plano de
marketing, onde constarão elementos como:

Loja Online terão direito às seguintes
valências ao longo de 6 meses:
»

Loja online personalizada e gratuita

— A elaboração do plano de marketing digital;

para os comerciantes durante 6 meses.

— O planeamento de um website;

(Após 6 meses, a manutenção da loja online poderá ser prorrogada diretamente junto da

— O Marketing nos Motores de Busca (SEM);

empresa tecnológica responsável, a única despesa que

— A criação de linha editorial e a otimização dos seus conteúdos (SEO);

não está incluída é o registo do domínio, que é de 15,00 € acrescidos de

— A criação e otimização de perfis nas diferentes redes sociais (SMO);

IVA à taxa legal em vigor)

— A criação de uma campanha de publicidade online (SEA);

— Diversos meios de pagamento online (Multibanco, MBWAY, Cartões

— A análise de métricas e comportamentos online.

de crédito, Paypal, entre outros);
— Possibilidade de Levantamento e Pagamento em Loja Física;
— integração com operadores logísticos, para realizar os seus envios
de forma simples.

Os comerciantes selecionados para a “Plataforma Comércio Local” terão
direito às seguintes valências ao longo de 12 meses:

— Integração da Loja no Facebook, Instagram, Google Shopping e Marketplaces, entre os canais de venda disponíveis para os comerciantes, que terão apenas que criar o seu catálogo de produtos.
»

Formação certificada e ministrada pelo IEFP
num total de 100 horas, em horário a definir com os comerciantes selecionados, que irá satisfazer as necessidades para criação e manutenção
das referidas lojas.

»

APP CTT COMÉRCIO LOCAL:
Esta APP é uma ferramenta Mobile que potencia o comércio local, dada
a visibilidade que os comerciantes passam a ter dos seus produtos e a
facilidade na entrega ao domicílio ou em regime takeaway. Por outro
lado, garante que os bens essenciais chegam a todos os lares, para os
munícipes que não possam sair de casa.

As principais características:
— Muito simples:
O registo do comerciante é feito pelo município (através de um portal CTT Comércio Local) de forma simples, introduzindo: Designação
Comercial, Fiscal, NIF, email, telemóvel, IBAN;
— Muito funcional:
> O consumidor pesquisa o comerciante com facilidade;
> O pagamento é realizado na plataforma (cartões de crédito, débito e MBWAY); O comerciante recebe o pedido de encomenda
e é alertado na sua APP e por SMS;
> O comerciante aprova a encomenda na APP ou por SMS;
> O consumidor é avisado.
— Muito conveniente:
A pedido do consumidor, os CTT entregam na morada
pretendida, no concelho (no próprio dia) num raio
de 10km, no país (no dia seguinte).
— Qual é o custo?
Para o comerciante, o acesso e utilização da APP é gratuito durante 12 meses,
a contar da data de entrada do Município na plataforma;
Por parte do comerciante, a única
despesa que não está incluída é a
taxa por transação de 5,69%, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, sobre o total de compras realizadas por
transação;
Por parte do consumidor, atualmente é
gratuíto. Valores podem variar de acordo
com a atualização das normas dos CTT.

Como se inscrever
no Programa
e ter acesso às normas
de participação?
A inscrição é gratuita e é realizada exclusivamente online, através do preenchimento de formulário próprio, disponível na internet, no
sítio institucional do Município de Santo Tirso –
www.cm-stirso.pt ou diretamente através
do QR CODE.

O período de candidaturas tem início à data de
apresentação do programa e finaliza quando
o numero de lugares disponíveis de ambas as modalidades atingir o limite.

Mais Informações:
INVEST Santo Tirso:
252 809 120 / invest@cm-stirso.pt

ACIST:
252 808 280 / acist@acist.com.pt
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