
 

 

  Designação do projeto | Resende Qualifica 

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-037640 

Objetivo principal| Reforçar a capacitação empresarial das PME da Região do Norte para o 

desenvolvimento de produtos e serviços 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | A.E.R. – Associação Empresarial de Resende 

Data de aprovação | 18-03-2021 

Data de início | 01-03-2021 

Data de conclusão | 31-08-2022 

Custo total elegível | 230 514,30 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 195 937,16 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

No seguimento do seu projeto Resende Empreende, a A.E.R. – Associação Empresarial de 

Resende irá desenvolver o projeto Resende Qualifica. Este novo projeto irá incidir na 

promoção de processos de inovação pela economia digital e pela gestão, procurando o 

desenvolvimento de um programa de capacitação das MPME da região de baixa densidade 

de Resende com vista ao aumento da sua competitividade e inovação e à sua valorização e 

qualificação. 

De modo a alcançar estes objetivos, foram delineadas 7 grandes ações: 

Ação 1 - Innovation Awareness: Diagnóstico das necessidades de inovação das MPME do 

território de baixa densidade de Resende 

Ação 2 - Tools2Qualify Resende: Ferramentas de apoio à capacitação para a inovação 

Ação 3 - Pilot-Project: Programa de apoio à implementação das ferramentas de capacitação 

desenvolvidas 

Ação 4 - Resende Qualifica Online 

Ação 5 - Promoção e Divulgação do Projeto 

Ação 6 - Divulgação e Disseminação dos Resultado 

Ação 7 - Gestão e Coordenação do Projeto 



 
 

 

Designação do Projeto: RUMO À REVOLUÇÃO I4.0 

Código do Projeto: POCI-02-0853-FEDER-041344 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Norte e Centro 

Entidade beneficiária: A.E.R. – Associação Empresarial de Resende 

 

Datas de aprovação: 10-04-2019 

Datas de início: 01-04-2019 

Datas de conclusão: 30-01-2021 

Custo total elegível: 590.639,01 € 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 326.328,05 € 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

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. 

A A.E.R espera atingir com a implementação deste projeto:  

• N.º de empresas envolvidas: 20  

• Atingir, no mínimo, um aumento de faturação de cerca, de 15% relativamente 

ao ano pré-projeto; 

• Garantir, que pelo menos, 25% da faturação corresponda a transações para o 

mercado externo; 

• Sensibilizar o tecido empresarial para a incorporação de componentes de 

inovação: modernização 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; recorrer a tecnologia de 

ponta para posicionar as PMEs portuguesas no "estado de arte" da indústria 

nacional. 

 

 

 



 

 

Projeto | 000062 

Código da Operação | NORTE-02-0651-FEDER-000062 

Designação do Projeto | Resende Empreende 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Resende 

Investimento Elegível | 346.765,53€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 294.750,70€ 

 

 

Com o objetivo de estimular a capacidade empreendedora da região de Resende, dando 

resposta aos exigentes desafios existentes no que respeita à inovação e competitividade 

da região, a A.E.R. – Associação Empresarial de Resende irá desenvolver o projeto 

Resende Empreende que ambiciona promover e incentivar a qualificação da capacidade 

empreendedora, visando potenciar a criação de novas ideias e negócios inovadores, 

fomentando o dinamismo empresarial através do lançamento de ações e instrumentos 

de apoio ao empreendedorismo. 


