
RESULTADOS PREVISTOS

Alinhamento estratégico com a procura
externa.
 

Disponibilização de informação e
conhecimento.
 

Promoção da cooperação em rede e da
coinovação.
 

Aumento da atratividade internacional
da fileira  "Home&Office".
 

Inclusão das Micro e PME’s na era
digital.
 

Estabelecimento da rotina de práticas
de cooperação e coinovação para o
desenvolvimento de novos produtos e
inovação em rede.
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QUALIFICA&COMPETE
QUALIFICAÇÃO PARA A

COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA



Promoção e intensificação de práticas
inovadoras das empresas baseadas na
coinovação em rede;
 

Criação de uma Plataforma online de
cooperação para a inovação e de um
Observatório do desenvolvimento e
sustentabilidade do tecido empresarial da
fileira "Home&Office";
 

Promoção do acesso a decisores e players
internacionais orientadores dos fatores
críticos de competitividade futuros;
 

Construção de casos demonstradores de
apropriação tecnológica (industry 4.0),
novos materiais, processos de qualidade e
inovação na fileira e de processos e
modelos de coinovação alcançados;
 

Divulgação e disseminação dos
resultados obtidos.

Reforçar a Competitividade das
PME

QUALIFICA&COMPETE

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO 
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS (AECOA)

ILUMINAÇÃO

CERÂMICA

MOBILIÁRIO

METALOMECÂNICA e FERRAGENS

A Associação Empresarial do Concelho de
Oliveira de Azeméis (AECOA) e a Associação
Empresarial de Águeda (AEA) são copromotoras
do “Qualifica&Compete – Qualificação para a
Competitividade da Indústria ‘Home&Ofice’”.
Trata-se de um projeto que visa a especialização
inteligente e a qualificação (tecnologias, novos
materiais, processos de qualidade, certificação e
inovação) da fileira “Home&Office”
("Casa&Escritório") das regiões Norte e Centro,
com foco nas prioridades do futuro definidas
pelos centros de decisão da procura externa.
 

Fileira "Home&Office"

Abrange todos os setores relacionados com a
procura dos mercados domésticos e de
escritório, com foco para:

 

OBJETIVO TEMÁTICO

HOME&
OFF
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E

e n t i d a d e s    c o p r o m o t o r a s    d o  p r o j e t o

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 
ÁGUEDA (AEA)

OBJETIVOS OPERACIONAIS


