
 
 

FICHA DO PROJETO 

 

Designação do Projeto: RUMO À REVOLUÇÃO I4.0 

Identificação do Concurso 

 Aviso: 15/SI/2018 

Designação: PROJETOS CONJUNTOS – Qualificação das PME 

Programa Operacional: PO CI 

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: FEDER 

Identificação do Projeto 

 Nº do projeto: 041344 

 Código da Operação: POCI-02-0853-FEDER-041344 

Elementos Financeiros do Projeto 

 Investimento elegível: 590.639,01 € 

  Elegível Empresas: 502.043,16 € 

  Elegível Promotor: 88.595,85 € 

 Incentivo Não Reembolsável: 326.328,05 € 

  Incentivo Não Reembolsável Empresas: 251.021,58 € 

  Incentivo Não Reembolsável Promotor: 75.306,47 € 

Datas de realização do projeto 

 Data de início: 2019-04-01 

 Data de fim: 2021-01-30 



 
 

Descrição do projeto 

O projeto RUMO À REVOLUÇÃO I4.0, promovido pela Associação Empresarial de 

Resende, pretende melhorar a competitividade, produtividade e capacidade de resposta 

das PME com vista a aumentar a orientação destas para os mercados externos. O 

projeto, implementado sob a modalidade de projeto conjunto e destinado a 20 PMEs, 

visa reforçar as condições imateriais de competitividade das empresas através da 

introdução de inovações a vários níveis: 

- Implementação de metodologias organizacionais e produtivas; 

- Implementação de metodologias de gestão; 

- Sistemas de informação empresarial e gestão de relacionamento com o cliente; 

- Economia digital; 

- Registo de marcas e novos designs; 

- Qualidade; 

- Otimização do processo logístico; 

- Rotulagem de produtos. 

Este projeto pretende sensibilizar o tecido empresarial para a necessidade da 

incorporação de componentes de inovação em diversos domínios imateriais com vista à 

digitalização dos processos produtivos, aplicação de ferramentas de gestão e de 

comunicação sofisticadas e abertas ao mercado, alargamento dos mercados principais, 

aposta em produtos e serviços transacionáveis, internacionalizáveis e de elevado valor 

acrescentado e utilização de tecnologia de ponta para posicionar as PMEs portuguesas 

no "estado de arte" da indústria nacional. 

O projeto é cofinanciado pela União Europeia e pelo FEDER no âmbito do COMPETE 

2020. 


