REGULAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE PMES E EMPREENDEDORES NO
PROGRAMA PARA IMPULSIONAR AS PMES DAS REGIÕES DA MACARONÉSIA A
OPERAR EM MERCADOS DIGITAIS INTERNCIONAIS
Este regulamento define as condições de acesso das empresas interessadas em participar
na atividade 2.3.2 Realização de diagnósticos e assessoria especializada a PMEs e
empreendedores do projeto DigiMac2020 “Programa para impulsionar as PMEs das regiões
da Macaronésia a operar em mercados digitais internacionais”

01.Objeto
A atividade “Realização de diagnósticos e assessoria especializada a PMEs e
empreendedores” divide-se em duas fases: fase de diagnóstico e fase de consultoria para
internacionalização em mercados digitais.
Apenas podem aceder a este programa PMEs e empreendedores da Macaronesia. O
número total de participantes é 16, oriundos das regiões dos parceiros do projeto.

02.Objetivos
O objetivo deste programa é melhorar a competitividade das PME e empreendedores nos
mercados internacionais.
Ao longo desta atividade, um consultor especializado e formado no âmbito do projeto
realizará um diagnóstico da capacidade das empresas selecionadas para realizarem com
sucesso um processo de internacionalização.
As empresas selecionadas terão acesso a 20 horas de consultoria especializada para auxiliar
o processo de internacionalização e entrada nos mercados digitais.
Por outro lado, os colaboradores das PMEs e empreendedores terão acesso a um
diagnóstico das suas competências digitais e a possibilidade de formação específica de
acordo com as suas necessidades através de uma plataforma criada no âmbito do
Digimac2020.

03.Eligibilidade
Qualquer PME ou empreendedor, legalmente constituído ou em vias de o fazer, ou seja,
que participe ativamente num programa de apoio à criação de empresas e com Produto
Mínimo Viável, que atue no mercado e esteja sediado na região da Macaronésia é elegível
para o programa. Os candidatos devem ter interesse na internacionalização e oferecer
produtos e serviços adequados para os mercados exteriores. Embora não seja obrigatório
ou motivo de exclusão, serão selecionadas preferencialmente as empresas pertencentes à
Economia Azul.

04.Candidaturas
As candidaturas para participação no programa serão feitas exclusivamente através do site
DigiMac2020: https://digimac2020.fulp.es/. O período de candidaturas decorre entre 21 de
dezembro de 2020 e 7 de fevereiro de 2021.

05.Cronograma e validação de candidaturas
Esta atividade irá desenvolver-se entre dezembro de 2020 e julho de 2021.
O prazo para apresentação de candidaturas é de 21 de dezembro de 2020 a 7 de fevereiro
de 2021. Qualquer candidatura feita fora desse período será excluída do processo de
seleção.
O serviço de diagnóstico da capacidade de internacionalização das PMEs e
empreendedores será realizado entre fevereiro e março de 2021.
Os serviços de consultoria avançada decorrerão entre abril e junho de 2021.
Os parceiros do projeto analisarão todas as candidaturas rececionadas para validação dos
requisitos mencionados no ponto “03. Elegibilidade".

06. Critérios de seleção

Serão critérios de seleção para avaliação das candidaturas a pertença ao setor da economia
azul, a experiência anterior em contextos internacionais, conforme apresentado no quadro
infra. A ordem de candidatura será o critério usado para o desempate.

Ser PME ou empreendedor pertencente ao sector da economia
azul

6 pontos

Os mercados digitais fazem parte da estratégia da PME ou
empreendedor

4 pontos

Ter colaboradores especializados e disponíveis para desenvolver
projetos de internacionalização em mercados digitais

4 pontos

Ter experiência em negócios internacionais

3 pontos

Ter experiência em negócios internacionais em mercados digitais

3 pontos

Serão selecionadas para participar no programa as quatro PME ou empreendedores com
maior pontuação.
07. Tratamento de dados pessoais
Em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, UE 2016/679 e a Lei
Orgânica 3/2018, informamos o seguinte:
Responsável pelo tratamento de dados: Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas
com NIF: G-35073303, sediado em C/Juan Quesada No. 29, 35001 - Las Palmas de Gran
Canaria, Gran Canaria, Espanha. Contacto: dpd@espconsultores.com.
Finalidade: Os dados pessoais fornecidos serão processados de forma a gerir o seu pedido
de inscrição para a participação de PMEs et empreendedores no programa para
impulsionar as PMEs das regiões da Macaronésia a operar em mercados digitais
internacionais no âmbito do projeto DigiMac2020.

Legitimidade: Consentimento do titular dos dados, art. 6.1.a. RGPD

Retenção: Os dados pessoais serão armazenados por um período não superior a 3 anos,
para uma correta execução e justificação das ações do projeto, a menos que exista
impedimento legal.
Direitos: Tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. Também pode
aceder aos seus dados pessoais, corrigi-los, bem como solicitar a sua eliminação. Da mesma
forma, em determinados casos, pode opor-se ou limitar o tratamento dos seus dados, ou
solicitar a portabilidade dos mesmos. Disponibilizamos formulários para o exercício dos
direitos de proteção de dados, podendo também descarregá-los a partir de www.aepd.es.
Pode exercer os seus direitos submetendo o seu pedido por escrito, anexando o documento
de identificação ao responsável pelo tratamento de dados.
Se considerar que os seus direitos de proteção de dados não foram devidamente tratados,
tem o direito de apresentar uma reclamação junto da Autoridade De supervisão
competente (em Espanha www.aepd.es).
Os dados fornecidos serão comunicados às entidades seguintes, as quais poderá contactar
para consultar as respetivas políticas de proteção de dados.
Se for residente europeu ou de países terceiros, exceto Senegal e Mauritânia:
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. com NIF. A38282455 e com sede em
C/Imeldo Serís, 57. 38003, Santa Cruz de Tenerife. Telefone 922 47 04 50 e e-mail info@
proexca.es Proteção de dados: Dataseg consultores y auditores, S.L. com sede em C/Rafael
Hardisson Spou, 19 38005, Santa Cruz de Tenerife. Telefone: 922215406 e e-mail
dpoproexca@dataseg.es.
Startup Madeira More Than Ideas, Lda/BIC Madeira com NIF 511090145 e sede em Campus
da Penteada, Caminho da Penteada, 9020-105 - Funchal. Telefone (+351)29172300 e e-mail
info@startupmadeira.eu
Fundación General de la Universidad de La Laguna com NIF: G38083408, sediado em
Avenida de la Trinidad, 61. Cif Aulario Torre Profesor Agustín Arévalo, 38071 – Santa Cruz
de Tenerife - Espanha. Telefone: (+34) 922 31 92 00 e e.mail info@fg.ull.es
Se for residente no Senegal, os seus dados serão comunicados a:
L'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises
(ADEPME) 8ème étage - Immeuble Seydi Djamil, Avenue Cheikh Anta Diop x Rue Léo
Frobénius, Fann Résidence Dakar, Telefone: (+221) 33 869 70 70.
Se for residente na Mauritânia, os seus dados serão comunicados a: Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de

l'Information et de la Communication de Mauritanie. Immeuble du Gouvernement, GSM
20400001, BP 5758, Nouakchott.
O utilizador garante a veracidade dos dados e autenticidade dos documentos que fornece
e compromete-se a comunicar por escrito quaisquer modificações que os mesmos venham
a sofrer. É obrigatório preencher todos os campos e fornecer as informações solicitadas,
caso contrário o pedido não poderá ser processado.
A submissão do formulário implica a aceitação integral desta política de proteção de dados.
Se desejar, pode solicitar informações adicionais ao responsável.

