
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Definições de serviços de desenvolvimento de negócios (SDN/BDS) 

Os Serviços de Desenvolvimento de Negócios são definidos como os serviços e produtos não financeiros oferecidos a empresas em vários 

estágios das suas necessidades de negócios. Esses serviços destinam-se principalmente à transferência de habilidades ou assistência 

empresarial. O campo de apoio ao negócio tem crescido paralelamente ao processo de desenvolvimento de PMEs internacionalmente. Uma 

gama de opções de suporte de negócios foi desenvolvida e pode ser aplicada para desenvolver pequenos negócios. No entanto, 

referências-chave precisam de ser aplicadas para que esse apoio seja eficaz. 

Os serviços de desenvolvimento de negócios são importantes, porque podem ajudar os empreendedores a administrar os seus negócios de 

forma mais eficaz. Alguns serviços típicos fornecidos pelos provedores de SDN/BDS são: 

 

Serviços de acesso ao mercado/Market Access Services: 

Informação de Mercado; 

Ligações de mercado; 

Exposições de produtos e suporte para feiras comerciais; 

Desenvolvimento de remessas de amostras para clientes; 

Plano ou Planeamento de marketing e publicidade digital, dependendo dos canais de marketing utilizados; 

Pesquisa de mercado específica para mercados-alvo e produtos específicos (produção existente e exportação, ou novos produtos 

inovadores para verificar oportunidades de mercado, principais concorrentes e vantagens competitivas necessárias); 

Embalagem (empresas que prestem serviços de apoio na identificação/fabrico e venda de embalagens ecologicamente correctas e 

bem projectadas para produtos agrícolas processados com marca privada – e para que possam efectuar vendas para grandes redes de 

mercados retalhistas e grossista específicos com base na EU (União Europeia). 

Serviços de fornecimento de insumos/Input Supply Services: 

Facilitar a ligação entre às PME’s e fornecedores de insumos e cadeias de abastecimento; 

Apoiar a capacidade dos fornecedores no fornecimento regular de produtos de qualidade, no caso de fornecedores nacionais; 

Facilitação e moderação de grupos de compra a grosso&retalho, para apoiar na melhoria do poder de compra; 

Informações sobre fontes de abastecimento de insumos. 
 
 

Tecnologia, Inovação e Assistência Técnica: 

Transferência de tecnologia ou de ferramentas tecnológicas, quando aplicável (principalmente no processamento, produção 

ambientalmente correta e economia de energia, etc.); 

Facilitar a ligação entre PMEs e provedores de serviços de tecnologia; 

Facilitar a aquisição de tecnologia de um sector específico (por exemplo, secadores solares para banana seca);  

Facilitar ou fornecer serviços de laboratório e auditoria, incluindo preparação da empresa para o processo de auditoria (por exemplo: 

ISO, HACCP, etc.); 

Uso de solução em tecnologia de comunicação electrónica (Por ex. de telefonia móvel) para processos específicos de 

fornecimento/abastecimento ou marketing; 

Apoio e aconselhamento para questões de reciclagem ou proteção ambiental (ar, água, produtos químicos). 

 
Capacitação /formação, desenvolvimento de capacidades e assistência técnica: 

Planos de negócios, desenvolvimento de modelos de negócios, estudos de viabilidade para projectos de investimento; 

Formação técnica específica em empresas clientes ou outros workshops de formação para um grupo de empresas do mesmo sector; 

Formação de Formadores (por exemplo, auditores, marketing, financeiro); 

Formação em gestão; 

Serviços de mentoria, (coaching) e consultoria para empreendedores. 
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Relacionados à infraestrutura e serviços de informação ou TI: 

Sistemas de armazenamento e sua organização; 

Coordenação dos serviços de transporte e logística; 

Desenvolvimento, planeamento e integração de TI (Tecnologias de Informação) na empresa; 

Sistemas de Informação e Comunicação (SIC) e comércio electrónico; 

Soluções inovadoras de TI (Tecnologias de Informação), incluindo aplicativos blockchain; 

Serviços de manutenção de sistema de TI (Tecnologias de Informação). 

 

Política e Advocacia: 

Formação em assuntos representativos do sector; 

Moderação sessões no formato de mesas redondas sectoriais para troca de experiências entre empresários; 

Apoio ao desenvolvimento institucional para associações sectoriais e comerciais nos sectores específicos, visando apoiar as PMEs 

associadas; 

Estudos de políticas para empresas do sector específicos. 

 
Acesso ao Financiamento e Gestão Financeira para as PMEs: 

Os provedores ou facilitadores de SDN (BDS) não fornecem apoio financeiro directo, mas vinculam às PMEs a instituições de micro-fi- 

nanças ou fornecem conselhos/assessoria para fazerem o uso de programas baseados em parceiros de cooperação, etc; 

Incentivar a implementação de processos de negócios economicamente viáveis; 

Apoiar às PMEs na implementação de sistemas de custo (incluído gestão) que permitem às empresas determinar os custos fixos e 

variáveis e executar análises de ponto de equilíbrio; 

Auxiliar as empresas na elaboração de planos de negócios e na solicitação de empréstimos. 
 
 

 

Parceiros 
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