
                                                                                                                               

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projeto Nº POCI-01-0246-FEDER-181289 

Designação do projeto | INTERAKHTool_CATIM - Interact Tool for Knowledge Transfer  

Objetivo principal| Reforçar a atividade de valorização, transferência e difusão de conhecimento, dirigida ao tecido empresarial, 

destacando-se a criação de um novo canal e formato de comunicação, que terá como suporte a tecnologia de realidade virtual não imersiva. 

Região de intervenção | Multi-Regional 

Entidade beneficiária |CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA METALOMECÂNICA 

Data de aprovação | 02-02-2022 
Data de início | 01-11-2021  
Data de conclusão | 30-06-2023 

Custo total elegível |995.402,99 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 846.092,53 EUR 

Síntese do projeto, Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 
 
Síntese do Projeto: 

Reforçar a atividade de valorização, transferência e difusão de conhecimento, dirigida ao tecido empresarial, destacando-se a criação de 

um novo canal e formato de comunicação, que terá como suporte a tecnologia de realidade virtual não imersiva" (não imersiva quando 

são exibidas imagens tridimensionais num monitor, não se isolando do mundo físico, possibilitando, contudo, a interação com o modelo, 

dando liberdade ao usuário de explorar todos os aspetos espaciais e/ou temporais associados ao fenómeno). 

 

Objetivo:  

Introduzir um elemento diferenciador e inovador ao nível da comunicação e partilha de conhecimento, procurando a adequação às novas 

tendências, metodologias, abordagens e tecnologias, tendo como principal foco fomentar a adoção de processos de inovação e 

internacionalização pelo tecido empresarial nacional, bem como fortalecer a capacidade de resposta, concretizandose num 

posicionamento competitivo mais vantajoso. 

 

Atividades a Resultados Esperados: 

1. Desenvolvimento de plataformas através de novas tecnologias: iniciativas de interação e transferência de conhecimento com vista 

à sua valorização económica, incluindo atividades de rede, promoção nacional e internacional. Será desenvolvida uma plataforma 

digital que utiliza a tecnologia de Realidade Virtual não Imersiva e que permitirá ao utilizador ter uma experiência interativa, 

facilitando o acesso a informação e conteúdos do seu interesse, os quais assumirão também diferentes formatos (documentos 

técnicos, brochuras, vídeos, links, animações). 

 
2. Organização e implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração: iniciativas de interação e transferência de 

conhecimento com vista à sua valorização económica, incluindo atividades de rede, promoção nacional e internacional.  

 
3. Promoção e divulgação das atividades e resultados do projeto, incluindo desenvolvimento criativo e produção de materiais em 

suporte gráfico, audiovisual ou multimédia: ações de disseminação e de difusão de novos conhecimentos e 

tecnologias gerados no âmbito da I&D, para o tecido empresarial, que envolvam projetos -piloto demonstradores, ações setoriais de 

experimentação ou ações de difusão de informação científica e tecnológica. 

 
4. Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento do projeto: promoção de 

iniciativas que, não sendo do domínio da atividade corrente, potenciem a obtenção e produção de informação relevante no contexto 

da valorização e transferência de tecnologia, nomeadamente roadmapping e vigilância tecnológica.  



 

 

 
 

5. Fóruns de Discussão: dinamização de Fóruns de Discussão, com base em temas e ideias discutidas nas sessões de transferência de 

conhecimento. 

 
6. Publicação de um artigo técnico-científico: a publicar numa revista da especialidade ou numa conferência internacional, 

configurando-se como um canal adicional de comunicação e transferência de conhecimento, permitindo alargar o leque de 

destinatários. 

 
7. Webpage do Projeto: visa disseminar amplamente todos os resultados do projeto e incorporar todas as ferramentas suprarreferidas. 

 


