FICHA DE PROJETO
Identificação dos
Promotores:
Título da Operação:

Associação Empresarial de Águeda & Associação
Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis

Nº do Projeto
Código da Operação
Aviso
Designação
Programa Operacional:

036352
POCI-02-0853-FEDER-036352
03/SIAC/2017
Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Qualificação
Programa
Operacional
Competitividade
e
Internacionalização
OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas
PI 3.3 – A concessão de apoio à criação e ao
alargamento
de
capacidades
avançadas
de
desenvolvimento de produtos e serviços
TI 53 - Qualificação e inovação das PME
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER
365.974,20 euros
311.078,07 euros
O projeto “Qualifica&Compete - Qualificação para
Competitividade da indústria "Home&Office” visa a
especialização inteligente e qualificação (tecnologias,
novos materiais, processos de qualidade, certificação e
inovação) da fileira "Home&Office" da região norte e
centro, com foco nas prioridades do futuro definidas pelos
centros de decisão da procura externa (mercado
europeu).
Este projeto tem como objetivo estratégico garantir uma
especialização inteligente dos sistemas tecnológico
produtivos e das economias regionais na fileira do
Home&Office, focando a abordagem na identificação
prospetiva das necessidades de capitação e qualificação
da indústria a 5 anos, tendo por base a comparação
entre os fatores críticos de sucesso em termos de
tecnologias, materiais, produtos, processos de qualidade
e inovação atuais da industria Home&Office nacional e as
prioridades definidas pela procura externa a 5 anos, a
esse nível.
Deste modo, as empresas das 2 regiões podem diminuir o
hiato entre as competências centrais atuais e os fatores
críticos de sucesso e especialização do futuro, a 5 anos,
saltando etapas, alcançando mais cedo esse futuro pela
integração desses fatores críticos de diferenciação futuros
nas suas prioridades de qualificação.
Este projeto irá assim dotar as empresas industriais e de
serviços dos meios e instrumentos que lhe permitam obter
uma maior produtividade, e eficiência na criação de
valor acrescentados nos bens e serviços produzidos,
adquirindo vantagens competitivas para atuar num
panorama de competitividade internacional.
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Projeto “Qualifica&Compete - Qualificação para
Competitividade da indústria Home & Office”

