
 

Designação do Projeto: 4INOVA.PT 2 

Código do Projeto: POCI-02-0853-FEDER-046445 

Objetivo Principal: Visa o reforço da capacidade empresarial das PME do território alvo, para o desenvolvimento de 
atividades de inovação, através de práticas de cooperação e coopetição, sensibilizando e capacitando as PME para os 
fatores críticos de competitividade nos domínios da inovação. 

Região de Intervenção: Centro e Norte 

Entidades Promotoras:  
502280310 | NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda - Associação Empresarial (Coordenadora) 
502280360 | AEBB - Associação Empresarial da Beira Baixa 
501339612 | AIRV - Associação Empresarial da Região de Viseu 
502280271 | NERVIR – Associação Empresarial 

Data de aprovação: 24-01-2020 

Data de início: 01-01-2020 

Data de conclusão: 31-12-2021 

Custo total elegível: 502.374,73€ 

Apoio financeiro da UE: 427.018,53€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 
 
Objetivos específicos: 
 Aumentar o grau de inovação incorporado em pelo menos 360 empresas da região Centro e Norte; 

 Informar e sensibilizar a pelo menos, 800 empresas da região Centro e Norte sobre a importância da inovação, competitividade sectorial, 
regional e nacional; 

  Informar e sensibilizar a pelo menos, 800 empresas da região Centro e Norte sobre os Programas Interface, Capitalizar e a iniciativa Clube de 
Fornecedores; 

 Dinamizar a ferramenta simulador financeiro - Sistema Digital 4INOVA que ajudará as PME a tomar decisões informadas e atualizadas; 

  Incrementar a literacia financeira dos empresários, como forma de financiar atividades de inovação qualificadas para a progressão na cadeia 
de valor dos respetivos produtos e serviços; 

 Dinamizar a canal youtube 4INOVA.PT; 

 Identificar novas empresas com potencial de inovação, em linha com os objetivos delineados para o Sistema Digital 4INOVA; 

 Promover a iniciativa empresarial para a inovação, através de práticas de cooperação e coopetição, estimulando o desenvolvimento dos 
setores estratégicos regionais nas diferentes áreas de inovação  

 Desenvolver o modelo de monitorização, acompanhamento do grau de inovação das PME; 

 Estimular e promover uma melhor articulação entre PME e Entidades do Sistema Científico e Tecnológico; 

 Dinamizar o núcleo de competências Centro IoT do interior Centro e Norte de Portugal; 

 Dinamizar o concurso de projetos e atividades inovadoras; 

 Dinamizar “espaços” para reflexão e partilha de boas práticas de inovação regionais e internacionais (conferência internacional, mostra e 
oficina); 

 Divulgar objetivos, atividades, resultados e produtos do projeto, complementados por ações de demonstração e disseminação de boas 
práticas; 

 Dar continuidade ao projeto anteriormente desenvolvido (projeto piloto a nível nacional 4INOVA.PT de monitorização da inovação das PME, 
com vista à sua disseminação e posterior replicação a nível nacional); 

 Promover e facilitar a transferência, apropriação e incorporação de processos de inovação no tecido empresarial; 

 Capacitar as PMES sobre os processos de inovação e os fatores críticos de competitividade do respetivo sector; 

 Promover o networking efetivo entre as PME com: Associações Empresariais; Agências de Desenvolvimento Local; Instituições de Ensino 
Superior, Centros de Investigação, empresas tecnológicas e outros stakeholders; 

 Contribuir para a qualificação e sofisticação das estratégias de negócio das PME, em especial no domínio da RISS3, de forma a promover um 
posicionamento mais eficaz e inovador, que permitam criar vantagens competitivas; 

 Promover e facilitar a transferibilidade de inovação para o tecido empresarial; 

 Munir as Associação Empresariais e ADLS de ferramentas inovadoras que potenciem a adoção de estratégias adequadas e eficazes de apoio à 
inovação; 

 Fomentar a inserção de PME em redes de inovação, conhecimento e cooperação; 

 Promover a criação de sinergias entre as PME, através da identificação de necessidades e soluções conjuntas. 
 

 


