Projeto nº 047090
Designação do projeto | Desafio 2030 - Transferência de Tecnologia e Conhecimento
Objetivo principal | O Projeto Desafio 2030 - Transferência de Conhecimento e Tecnologia visa a colaboração e a
transferência de conhecimento entre as IES - Instituições de Ensino Superior e as empresas nacionais, promovendo a sua
aproximação e a ativação de ações estratégicas, para fazer face aos desafios da inovação.
Região de Intervenção | Norte, Centro e Alentejo
Entidade Beneficiária | Fundação AEP
Data de aprovação | 07-07-2020
Data de início
| 01-09-2020
Data de conclusão | 31-08-2022
Custo total elegível| 486 602,82€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 413 612,40€
Objetivos Estratégicos
Aumentar a produtividade e competitividade das PME nacionais no que respeita aos principais estrangulamentos
competitivos, e fomentar o apoio à transferência e à partilha de conhecimento e tecnologia entre PME e entidades do
SCTN – Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nomeadamente IES, através de processos colaborativos e de inovação
aberta.
Atividades
1. Diagnóstico
1.1. Elaborar um estudo sobre as boas práticas internacionais de transferência de conhecimento e tecnologia e a
performance dos Sistemas Científico-Tecnológicos Nacionais;
1.2. Realizar um estudo da performance competitiva e de inovação das empresas portuguesas face ao contexto
internacional;
1.3. Elaborar um catálogo nacional das principais entidades que integram o SCTN e identificação de 10 casos de
estudo sobre inovação aberta e colaboração entre IES e PME em torno de atividades de inovação.
2

Aproximação
2.1 Realizar focus groups para recolha de motivações, constrangimentos, oportunidades e boas práticas na relação
entre PME e entidades do SCTN;
2.2 Desenvolver um referencial de inovação aberta para as PME;
2.3 Realizar sessões regionais de apresentação do projeto.
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Ativação
3.1 Testes in loco em grupo piloto de PME;
3.2 Realizar Activation Labs;
3.3 Monitorizar e elaborar o relatório síntese da atividade de Ativação.
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Marketing e Comunicação

5

Disseminação e Avaliação do projeto

Indicadores de resultado
PME que manifestaram que irão introduzir processos de inovação na empresa, face ao total das PME que beneficiaram
das ações e resultados do projeto: 70%
PME que consideraram útil a informação, metodologias ou ferramentas disponibilizadas no âmbito do projeto face ao
total das PME que beneficiaram das ações e resultados: 80%

