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Título da Operação: Qualify.teca

Promotores: Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis e Associação Empresarial de Águeda

Projeto n.º 46595

Código: POCI-02-0853-FEDER-046595

Designação: Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) - Qualificação

Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização

Objetivo Temático: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME

Prioridade de Investimento: PI 3.3 - A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas

de desenvolvimento de produtos e serviços

Tipologia de Intervenção: TI 53 - Qualificação e inovação das PME

Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

ficha do projeto

Investimento Elegível: 678.179,55 euros

Comparticipação FEDER: 576.452,61 euros



Promover a especialização

inteligente da fileira "Equipamentos, 

Serviços e Ingredientes para a 

Indústria Alimentar", por via do 

reforço das suas competências em

áreas centrais de inovação e 

qualificação, contrariando a 

existência de cadeias de valor 

fragmentadas para o 

posicionamento internacional

o projeto



fatores dinâmicos de competitividade

Desenvolvimento

integrado de 

clusters e parcerias

1

Capacidades de 

Gestão e 

Organização

2

Intelligence

Mercados

3

Imagem de 

Portugal/produtos e 

serviços de qualidade 

4



Cooperação e 

Coopetição

Áreas Centrais de 

Inovação

Capacitação 

Empresarial



Aumentar a sustentabilidade, a inovação e a 

competitividade da fileira

Desenvolvimento de novas áreas de 

competência/tecnologias nos modelos de negócio

Qualificação de empresários e dos recursos 

humanos

objetivos 
estratégicos



Estudos de caraterização e agregação

da fileira

Atividade

Diagnóstico económico-financeiro dos 

setores da fileira

Benchmark de performance económica 

e financeira

Plano de capacitação e qualificação da 

fileira

Caraterização e estratégias de 

desenvolvimento integrado da fileira

1



Plataforma digital / website

Observatório da fileira e App 

georreferenciada

2

Plataformas e fomento de 

redes de cooperação

Ações com players internacionais para 

fomento de redes de cooperação

Atividade



áreas
centrais de 
inovação e 
qualificação



Estudo de levantamento e 

hierarquização das principais

tecnologias i4.0 disponíveis no mercado

Estudo de avaliação da maturidade i4.0 

das empresas da fileira

Plano de capacitação e qualificação i4.0

Rede Ciência e Inovação

3

Inserção na Indústria 4.0

Atividade



Benchmark pegada de carbono

Diagnóstico e Plano Diretor para a 

diminuição da pegada de carbono

App de de diagnóstico e gestão de 

energia

Guia para a implementação de sistemas 

de gestão de energia

4

Inserção na Economia 

Circular e Sustentabilidade

Atividade



Estudo/ compilação de instrumentos 

para o financiamento e perfis de 

investidores

Estudo de oportunidades de negócio na 

Economia Circular e na Indústria 4.0 

Proposta de valor para a fileira e 

modelo de plano de negócio

Manual de apoio à elaboração de dossiê

5

Literacia Financeira e 

Mercado de capitais

Atividade



Workshops demonstradores de 

ciência e inovação

Workshops demonstradores de 

economia circular e sustentabilidade

6

Capacitação Empresarial

(sensibilização, divulgação e 

disseminação)

Seminários de capacitação financeira

disponibilização de conteúdos

Seminários de apresentação, de 

acompanhamento e de encerramento

Atividade



Relatórios intercalares de 

acompanhamento

7

Gestão do projeto

Relatório de encerramento do projeto

Atividade



Configuração e 

reconhecimento

público da existência

da fileira

RESULTADOS

Inserção em cadeias

de valor do 

conhecimento

Serviços coletivos que 

potenciam mais e melhor

inteligência económica e 

de clusterização

Qualificação de 

empresários para as 

novas áreas de 

competência

Práticas

colaborativas

para o 

desenvolvimento

de áreas centrais

de inovação




