Designação do Projeto | Consultoria estratégica da inovação
Código do Projeto | ALG-02-0853-FEDER-002951
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas.
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | WIFI4MEDIA, LDA
Data de Aprovação | 2015-08-13
Data de Início | 2015-09-03
Data de Conclusão | 2016-09-02
Custo Total Elegível | 19.975,00€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 14.981,25€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
- Definição de objetivos e prioridades de IDI
- Criação de uma equipa dedicada à IDI
- Gestão de ideias e inovação aberta
- Fomento da vigilância tecnológica e interfaces
- Valorização dos resultados de inovação
Resultados:
Os serviços contratados foram um instrumento fundamental para que a empresa assumisse uma
trajetória no domínio da Inovação, criando as bases para o seu desenvolvimento integrado e
estrutural, nomeadamente através da realização de projetos envolvendo a copromoção com outras
empresas ou com o sistema científico e tecnológico. Foram criados hábitos de promoção e
valorização da inovação interna com vista à sistematização e abertura de um departamento de I&D,

auxiliando o objetivo da empresa que pretende inovar de forma contínua e integrada em todas as
suas áreas de negócio por forma a criar condições para o desenvolvimento da empresa levando ao
aumento dos recursos humanos.
Assim, foram definidos os objetivos e as prioridades de IDI da empresa, desenvolvida uma análise
SWOT da mesma, bem como criada uma equipa de IDI para o desenvolvimento das atividades
referentes ao processo. Com vista ao estímulo da criatividade, foi implementado o processo de gestão
de ideias, através de uma caixa de sugestões, com vista à partilha de conhecimento interno para a
geração de novos produtos/ processos/ serviços na empresa com o envolvimento de todos os
colaboradores. O planeamento de projetos de IDI e gestão das suas atividades foi desenvolvido
através do acompanhamento contínuo da consultora na empresa, o que resultou numa candidatura
ao Núcleo IDT Individual Aviso 15/SI/2016. Esta candidatura vem mostrar o grau de incorporação
dos resultados desta consultoria na atividade da empresa. Para qualificar a estrutura da Wifi4Media
em domínios imateriais, tendo como objetivo promover a sua competitividade e capacidade de
resposta no mercado global a empresa candidatou-se ao Aviso 18/SI/2016 - Qualificação PME
também com o apoio da consultora. Por fim, é objetivo da empresa desenvolver um projeto de IDT
CoPromoção, em parceria com uma entidade do SCT, com vista à consolidação dos seus
conhecimentos em IDI e aplicação direta na empresa. A presente consultoria apoiou ainda a empresa
na definição dos objetivos para este futuro projeto, bem como na delineação de possíveis atividades
a concretizar.

