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FICHA DE PROJETO 
Projeto: 36150 

Designação do Projeto: PME Qualify 

Apoio no âmbito do 
Sistema de Incentivos: 

Programa Operacional 
Competitividade e Internacionalização 

Objetivo principal: visa fomentar a valorização e 

transferência de conhecimento e 
tecnologia e a qualificação dos 
recursos humanos, através de um 
conjunto de iniciativas que contribuem 
para o reforço da capacitação 

empresarial das PME. 

Região de intervenção: NUTS II Norte e Centro 

Entidade beneficiária: AIDA CCI 

Data de aprovação: 2018-02-26 

Data de início: 2018-01-01 

Data de conclusão: 2020-12-31 

Custo Total Elegível: 626 208,74€ 

Apoio financeiro da União 
Europeia:  

Apoio FEDER não reembolsável no 
montante de 532.277,43 Euros 
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SÍNTESE DO PROJECTO 

 

O projecto engloba o desenvolvimento de novas áreas de 
competência, tanto para as empresas como para o capital humano, 
como a digitalização da economia, a eficiência energética ou a 
economia circular, de forma a mudar paradigmas e potenciar o 

crescimento. 

O projecto englobou as seguintes acções: 

 

1) Ações de identificação e sensibilização para os factores críticos de 

competitividade, em particular no domínio da inovação 

− Ciclo de PI Talks (Portuguese Industrie) - Encontros de reflexão e troca 
de ideias, com forte componente pratica, entre especialistas, 
empresários e gestores. 

Inovação tecnológica, marketing e vendas e Inovação 

Digital decorreram a 11 Julho 2019, no Centro de Negócios de Oliveira 

de Azeméis, com 46 e 42 participantes respectivamente, com um grau 
de satisfação de 87%   

Marketing & Inovação Digital e Disrupção Tecnológica & Indústria 

4.0 decorreram a 8 de Outubro 2019, das 9h às 13h, e das 14h ás 18h 

nas instalações da AIDA CCI e contaram com a presença de 40 e 30 
participantes respectivamente, com um grau de satisfação de 92% e 
87% 

  

−Literacia Empresarial, seminários que decorreram no auditório da 

AIDA CCI, em formato de masterclass, com forte componente prática, 
que visam dotar os participantes de conhecimentos específicos sobre 
diversos temas. 

• A economia digital, aconteceu a 25 Junho 2019, com 35 
participantes, com um grau de satisfação de 91%  

• Transformação Digital nas PME, decorreu a 24 Setembro 2019, 
com 29 participantes, com um grau de satisfação de 92%   
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• Estratégia de Marketing Digital e Analytics – 29 Outubro 2019, 
com 66 participantes, com um grau de satisfação de 89%   

• CRM e Social Media – 26 Novembro 2019, com 48 participantes, 
com um grau de satisfação de 83%  

− Mapeamento do sector da Indústria transformadora - Indústria 4.0 

• Estudo benchmarking sobre indústria 4.0 

• Plano de Ação i4.0 

 

2) Promoção de práticas de cooperação e coopetição entre PME 

Visa a criação de parcerias de cooperação entre empresas de 
diversos sectores de actividade, factor indutor para a inovação e 
internacionalização das PME, pelo que serão desenvolvidas as 
seguintes acções: 

• Survey às PME sobre o seu perfil de exportação e grau de 

cooperação - Consulte o relatório  com o resultado do survey  

• Sessões Speed Networking 

• 5 Novembro 2019, no auditório da AIDA CCI, decorreu uma 
sessão das 10h às 12h, com as empresas âncora – Sonae MC, OLI 

– Sistemas Sanitários, S.A., Bosch Termotecnologia e PRIO, que 
reuniram com as PME, em sessões de 20’ | 27 participantes | + 
15 reuniões entre as PME e as empresas âncora presentes. 

• A sessão da tarde decorreu das 14:30h às 17:00h | 27 
participantes representando 20 PME que reuniram com as 
empresas que haviam previamente |  + 40 reuniões entre PME 

• 10 Dezembro 2019, nas instalações da PRIFER em Albergaria-a-
Velha, aconteceu uma sessão das 15h às 18h, com a presença 
de 22 participantes, em reuniões de 20’ | 30 reuniões entre PME 
e empresas do grupo PRIFER e mais de 20 reuniões entre PME 

• Meetings ao jantar e webinars 

mailto:aida@aida.pt
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• Jantar-debate Financing Investment in Africa, em Aveiro | 5 
Julho 2019 | restaurante Olaria | 64 participantes, com um grau 

de satisfação de 92%  

• Webinar O pacto ecológico europeu | 29 Set 2020 | Zoom | 41 
participantes, com um grau de satisfação de 93% 

O webinar teve como oradores João Wengorovius Meneses, Secretário 
Geral BCSD Portugal e Marco Rebelo, Director dos Serviços de 
Relações Internacionais do Ministério do Ambiente e Acção Climática, 

sendo moderado por Silvia Machado, consultora de Ambiente da CIP. 
Assista ao vídeo do webinar em http://twixar.me/2vbm 

  

• Webinar Reestruturação da indústria - digitalização e ganhos de 
performance | 15 Out 2020 | Zoom | 42 participantes, com um 

grau de satisfação de 89% 

Teve como objectivo partilhar conhecimento e esclarecer os 
empresários para a importância da transformação/adaptação digital 
no chão de fábrica e respectivo tratamento de dados. Luis Mira 
Amaral, Presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da CIP e 

Helena Gouveia, Directora na área da inovação e desenvolvimento 
no ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade foram os oradores do 
evento, sendo moderado por João Luís de Sousa, director do 
semanário Vida Económica. Assista ao vídeo do webinar 
em http://twixar.me/Pclm 

• Webinar Os apoios europeus e o futuro das empresas| 11 Nov. 

2020 | Zoom | 58 participantes, com um grau de satisfação de 
93% 

Alexandra Vilela, vogal da Comissão Diretiva do Compete 2020 e 
Jorge Brandão, vogal executivo do Programa Centro 2020, foram os 
oradores convidados do webinar moderado por Pedro Janeiro, da 

Accenture Portugal. Assista ao vídeo do webinar 
em  http://twixar.me/B3gm 
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3)  Promoção de iniciativas que potenciem a obtenção de informação 

económica 

- Simposium “Aveiro 4.0 | O futuro da Tecnologia, Indústria 4.0, 
Marketing Digital e Inovação” | 11 Julho 2019| 9h às 18h | Centro de 
Negócios de Oliveira de Azeméis 

Consulte o Livro Conclusões do Simposium   

  

- Aveiro Business Club 

Pretende promover a cooperação entre empresas de forma a 
melhorar o acesso a novos mercados e competências, capacitando 
assim as PME para integrar redes de fornecedores globais e 
inovadores, como são exemplos a BOSCH, OLI, PRIO, PRIFER e Sonae 
MC, pelo que foram realizados Open Days na BOSCH, OLI e PRIO e 

tendo sido elaborados 5 Estudos de caso a estas empresa, tendo 
como finalidade proporcionar informação útil às PME que pretendam 
vir a constituir-se fornecedoras das grandes empresas, contribuindo 
para a melhoria da sua performance no contacto com estes 
potenciais clientes. 

Estudos de Caso Grandes Empresas_Bosch_20191118 

Estudos de Caso Grandes Empresas_OLI_20191118 

Estudos de Caso Grandes Empresas_Prifer Group_20191119_v2 

Estudos de Caso Grandes Empresas_PRIO_20191118 

Estudos de Caso Grandes Empresas_SonaeMC_20191118 

  

Aveiro Business Club promove também a integração das PME nas 
cadeias de valor globais das grandes empresas, com o objectivo de 
aumentar a incorporação de produtos nacionais e aumentar 
exportações, posicionando-as nomeadamente como 
fornecedores.Nesse sentido a AIDA convida as empresas a preencher 

o questionário infra, que tem como propósito efectuar um 
mapeamento das capacidades de fornecimento das PME, tendo em 
vista apurar as condições das PME inquiridas se virem a constituir 

mailto:aida@aida.pt
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fornecedoras de grandes empresas no contexto da iniciativa do Aveiro 
Business Club. 

  

• Survey às capacidades de fornecimento das PME click para 

preencher duração de preenchimento: 3 minutos 

• Consulte o dashboard com os resultados até ao momento  

• Identificação gráfica do projeto 

• Revista Informativa INFOAIDA 

• Newsletters Informativas 

• Actualização do processo de Informatização da biblioteca 

empresarial:  PARTE 1 ,  PARTE2 

• Promoção da Informação através das redes 

Sociais FB, TWITTER, LIKEDIN, YOUTUBE 

• Seminário de Disseminação  

O seminário de disseminação do projeto foi realizado a 17 de 
dezembro de 2020, em formato de webinar, devido às restrições 
impostas pelo Governo no âmbito da pandemia Covid-19. 

O webinar sobre a tecnologia e inovação na indústria, teve como 

propósito sensibilizar o tecido empresarial para a importância dos 
apoios europeus na aposta na inovação, na tecnologia e na 
digitalização na indústria. Tendo sido igualmente apresentados os 
resultados do projeto PME Qualify. 

O webinar teve como oradores Nuno Mangas, Presidente do 
COMPETE2020, Helena Silva, Chief Technology Officer do CEiiA - Centro 

de Engenharia e Desenvolvimento e Rui Gidro partner da Deloitte 
Portugal sendo moderado por João Luís de Sousa, diretor do semanário 
Vida Económica. 

O evento foi avaliado pelos 51 participantes, via questionário, com um 
grau de satisfação total de 87%. 

  

4) Gestão e Monitorização 

mailto:aida@aida.pt
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTg5OWUxM2YtZDJjZi00YmJmLThmNzEtMDYzMzYzMDk0ZTFkIiwidCI6IjM2ZGE0NWYxLWRkMmMtNGQxZi1hZjEzLTVhYmU0NmI5OTkyMSIsImMiOjh9
http://aida.pt/projectos/pme-qualify/Biblioteca-aida-cci-parte-1.html
http://aida.pt/projectos/pme-qualify/biblioteca-aida-cci-parte-2.html
https://goo.gl/9mo7tR
https://twitter.com/AIDACCI
https://goo.gl/cdeTIS
https://cutt.ly/dhiwn6J
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O projecto PME QUALIFY teve inicio a 1 de Janeiro 2018 e terminou a 31 
de Dezembro de 2020 é cofinanciado pelo COMPETE 2020, Portugal 

2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER). 

É financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional 
Competitividade e Internacionalização, no montante de 626 208,74 
euros, dos quais 532 277,43 euros são provenientes do FEDER. 
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