RDD+

Ficha de Projeto

Designação do Projeto: Portal do Setor Vitivinícola da Região Demarcada do Douro
Data de Inicio: 01/10/2017
Data de Fim: 30/09/2019
Aviso: 02/SAMA2020/2016
Designação: Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - PO CI
Objetivo Temático: OT 2 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação,
bem como a sua utilização e qualidade
Prioridade de Investimento: PI 2.3 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em linha
Tipologia de Intervenção: TI 50 - Promoção das TIC na administração e serviços públicos
Enquadramento do projeto: O valor económico, social e cultural das DOP Porto e Douro e IGP
Duriense, alicerces para o progresso e afirmação internacional do seu território, exige a
consolidação e modernização do papel do sector vitivinícola como um fator de
desenvolvimento, de sustentabilidade e de diversidade da RDD, fomentando uma atuação
concertada que leve à definição e implementação de estratégias de qualificação e
internacionalização dos agentes económicos e promovendo a inovação e o reforço da
comunicação e promoção dos vinhos do Porto e do Douro e do seu território, numa lógica
diferenciadora e adaptada às dinâmicas sociais e económicas da sociedade atual. O IVDP, I.P.
tem assumido uma clara dinâmica na construção e adequação de aplicações informáticas para
o exercício das suas competências, inicialmente apenas para a gestão da DOP Porto e
posteriormente com a assunção das novas competências na DOP Douro, abrangendo, desta
forma, a totalidade da fileira vitivinícola na RDD.
Montantes envolvidos: Investimento 1.970.547,69
Localização do projeto: NUT II – Norte
Cofinanciado por:

RDD+

Síntese do Projeto
1. Descrição do Projeto:
Alicerçada no diagnóstico do estado atual dos sistemas de informação do IVDP, I.P. e da
necessidade de resposta adequada às necessidades dos agentes económicos do setor vitivinícola
da RDD, na linha do Programa SIMPLEX + e do atual Plano Nacional de Reformas (PNR), este
projeto visa criar uma interligação entre todas as aplicações já existentes, promover o
desenvolvimento das aplicações em falta e disponibilizar serviços online a toda a sua cadeia
interna e externa de utilizadores.
A grande finalidade deste projeto é criar um Portal para o setor vitivinícola da Região Demarcada
do Douro (RDD +) que funcione como uma plataforma de serviços e gestão integrada que
abranja toda a cadeia de agentes económicos, desde os viticultores (cerca de 22 mil utilizadores)
e comerciantes, armazenistas e exportadores (superior a 500 utilizadores), passando por
fornece dores e clientes e incluindo todos os cidadãos nacionais e estrangeiros) potencialmente
interessados em informação, consumo e garantia de qualidade e genuinidade dos vinhos da
RDD. Tem ainda como grande finalidade a promoção, comunicação e marketing do vinho da
RDD, visando o desenvolvimento e competividade da RDD em particular, da NUT II do Norte e
da economia nacional.
2. Objetivos do projeto:
- Implementar uma Arquitetura de Sistemas com base na reengenharia de processos
- Instalar uma Infraestrutura tecnológica, obedecendo ao princípio da interoperabilidade dos
sistemas de informação existentes, numa ótica de racionalização e racionalização de custos com
as TIC na Administração Pública
- Melhorar os serviços online aos agentes económicos (Extranet), nomeadamente o acesso ao
Portal RDD+, permitindo-lhes gerir a sua atividade
- Melhorar as funcionalidades online para os colaboradores do IVDP, I.P. (Intranet), agregando
num único sistema informático as operações dos colaboradores do IVDP, I.P.
- Melhorar funcionalidades online para os cidadãos, viticultores e empresas (Internet)
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- Integrar todos os serviços e funcionalidades no Portal da Região Demarcada do Douro (RDD+)
- Executar um plano de formação específica para os colaboradores do IVDP, I.P. de forma a
adquirirem as competências para lidarem com as novas funcionalidades tecnológicas

Galeria de fotos do projeto: em elaboração
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