
 

1 
Consultar Ficha de Projeto em www.conceptline.pt  

 

Designação do projeto | PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO - VISEUNOW 

Código do projeto | CENTRO-04-3827-FEDER-001609 

Objetivo principal| Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego E apoiar a mobilidade 
laboral 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | Conceptline, Lda 

Data de aprovação | 10-07-2019 

Data de início | 01-01-2019 

Data de conclusão | 31-12-2022 

Custo total elegível | 95.288,99€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER   47.644,49€        FSE 9.864,70€ 

 

 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos: 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados:  

Este projeto visa dotar a empresa de equipamentos software e material técnico necessário a atividade de 
comunicação, jornalismo e de promoção em plataforma digital da região de Centro para solicitações de 
cobertura cada vez maiores e exigências de funcionamento. O investimento contempla material 
relacionado com a produção e manuseamento de som e imagem (vídeo), material para backups e de apoio 
administrativo, plataforma de suporte do portal assim como 2 carros movidos a energia elétrica, para 
transporte de equipas de reportagem. O Portal Viseu Now reúne uma equipa que atua na construção de 
texto, captação de imagem, edição de vídeo, produção de imagem gráfica em conteúdos diferenciados 
(ex.: reportagens informativas, programas, vídeos institucionais e promocionais). Este investimento 
permitirá à empresa aumentar a rentabilidade com equipamentos mais eficientes, com maior qualidade 
e implicará a criação de 2 postos de trabalho qualificados aumentando o número de recursos humanos 
da empresa assim como irá permitir ampliar a zona de influência. O Portal Viseu Now enquanto meio 
digital de comunicação e de promoção da região é em si mesmo uma inovação e prova disso é a 
inexistência de concorrentes diretos. 

Objetivos da Operação:  

Dotar a empresa de meios técnicos necessários, com vista à produção de material de promoção e 
divulgação da região de Viseu, Dão Lafões, Beiras e Serra da Estrela mais atrativo e criativo potenciando-
o para chegar uma audiência mais diversificada. Melhorar a oferta comercial em termos de qualidade dos 
produtos e da eficiência dos equipamentos; Dar resposta à solicitação cada vez maior dos municípios e 
entidades públicas de reportagem de eventos de cariz local e regional; Dotar a estrutura com os recursos 
humanos especializados necessários para dar continuidade ao trabalho realizado e acompanhar a 
evolução do projeto; Alcançar as audiências e clientes do mercado da saudade, que demonstraram já 
grande apetência por estes produtos. 
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Resultados alcançados  

Feder:A Conceptline executou o projeto durante um período bastante difícil, mas com resiliência alcançou 
os objetivos a que se propôs. 

A empresa adquiriu os meios técnicos necessários, com vista à produção de material de promoção e 
divulgação da região de Viseu, Dão Lafões, Beiras e Serra da Estrela mais atrativo e criativo potenciando-
o para chegar uma audiência mais diversificada.  

Melhorou a oferta comercial em termos de qualidade dos produtos/serviços e da eficiência dos 
equipamentos; Capacitou-se para dar resposta à solicitação cada vez maior dos municípios e entidades 
públicas de reportagem de eventos de cariz local e regional; 

Reforçou a estrutura com os recursos humanos especializados necessários para dar continuidade ao 
trabalho realizado e acompanhar a evolução do projeto; 

Alcançou as audiências e clientes do mercado da saudade, que demonstraram já grande apetência por 
estes produtos. 

FSE:  Foi contratado 1 Recurso Humano, tendo em conta a dificuldade nesta área e o período conturbado 
provocado pela pandemia.  

 


