
 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

         Resultados e Impacto do Projeto 
 
Apoiar as empresas portuguesas do sector metalúrgico 
e metalomecânico, maioritariamente com vocação 
exportadora, de uma forma estruturada e em rede, no 
aumento da competitividade e acesso a mercados de 
elevado interesse e de relevante intensidade 
tecnológica, tendo como resultado a introdução, por 
parte das empresas, de melhorias no seu processo 
produtivo e nos seus produtos, resultantes do 
conhecimento providenciado, demonstrado, validado, 
bem como dos princípios e requisitos normativos 
(qualidade ambiental, eficiência energética e 
segurança) abordados, discutidos e aprovados no 
âmbito dos Technical Committees. Deste modo, será 
dada ênfase às ações de informação, observação e 
vigilância prospetiva e estratégica que permitam 
maximizar quer o número de participantes, quer o 
número de empresas alvo do projeto. 
 

         Síntese do projeto 
 
O projeto prevê colmatar as necessidades de 
informação técnica, tecnológica e estratégica das 
empresas, através da transferência de conhecimento, 
incutindo processos de I&D+I, disponibilizando 
informação e ferramentas relevantes, permitindo um 
posicionamento atempado face às exigências do 
mercado. 

         Atividades a desenvolver 
 
1. Intensificação das atividades de Vigilância 

Técnica, Tecnológica, Científica e Normativa, 
bem como das atividades de transferência do 
conhecimento adquirido com base em processos 
de intelligence industrialmente orientados; 
 

2. Validação do Conhecimento, avaliação de 
conformidades e promoção da inovação, 
compreendendo o acompanhamento e 
aconselhamento das empresas do sector na 
resposta aos grandes desígnios e mudanças de 
paradigmas industriais; 

 
3. Desenvolvimento de ações de divulgação e 

disseminação, tendo em vista reforçar o 
contacto com as empresas, os empresários e os 
sectores exportadores portugueses de base 
industrial; 

 
4. Gestão e acompanhamento do Projeto. 
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