SEMANA DA COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO

Durante a semana de 5 a 9 de março foram realizadas
várias ações descentralizadas no âmbito do projeto 4Inova.
O presente documento pretende dar informação
sobre os conteúdos das ações de 7 de março em Viseu.

SEMANA DA COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO

Tendências para a Inovação
nos Setores da Saúde e BemEstar, Turismo e Tecnologias
de Informação
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1. Sumário Executivo
Com o presente documento pretende-se resumir os conteúdos
desenvolvidos durante a realização Semana da Competitividade e
Inovação do projeto 4INOVA.PT.

Durante os dias de 5 a 9 de Março de 2018 realizaram-se no NERVIR,
AIRV, AEBB e NERGA, visitas a Instituições de Ensino e Centro de
Investigação, sessões de Matchmaking e Workshops temáticos. Foi
ainda divulgado o Sistema Digital de Monitorização da Inovação das
PME – 4INOVA.PT e a Mostra Empresarial online 4INOVA.PT.

A Semana da Competitividade e Inovação 4INOVA.PT pretendeu
sensibilizar e capacitar as PME para os fatores críticos da inovação,
de forma abrangente pelo território, levando a desenvolver
processos de inovação, estimular o trabalho em rede, ligar as
empresas às instituições de ensino superior e outras instituições,
desenvolver projetos inovadores, com vista à criação de novos bens e
serviços, aumentar a produtividade e a capacidade de criação de
valor.

O presente documento pretende dar informação sobre os conteúdos
das ações de 7 de março em Viseu sobre o tema “Tendências para a
Inovação nos Setores da Saúde e Bem-Estar, Turismo e Tecnologias
de Informação”.
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2. Programa
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3. Sessões de trabalho
As sessões de trabalho decorreram durante o dia 7 de março no auditório do
Edifício Expobeiras em Viseu:
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4. Temas abordados durante a manhã
a) A jornada de trabalho iniciou-se com uma intervenção do
Presidente da Direção da AIRV, João Cotta, do presidente da
câmara de Viseu, Almeida Henriques, o Presidente da mesa da
assembleia da AIRV, Jorge Coelho e uma intervenção online da
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria
Manuel Leitão Marques.

b) Para além da natural abordagem à simplificação administrativa
preconizada pela Sr.ª Ministra, o tom da sessão desde cedo
enquadrou as dificuldades da “Interioridade” e a forma como se
pode reverter esta realidade.
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c) Foi pedido o contributo a todos os ex-presidentes da AIRV para
falar sobre a sua perspetiva face ao futuro, contributos esses
reunidos num vídeo muito interessante.

Foram avançadas algumas propostas com o propósito de contrariar a
desertificação do Interior, nomeadamente:
- Criação de veículos de investimento para Startups;
- Mecanismos de agregação de empresas para potenciar a
exportação;
- Fixar investimento;
- Apoios à ligação entre Universidades/Empresas, com vista à
Qualificação e Internacionalização;
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d) Num momento a que se chamou “Hora dos Super-heróis”, contouse com o contributo de Rui Ladeira, Presidente da Câmara de
Vouzela, em que elencou estratégias para valorizar os empresários
locais, com exemplos concretos de como o Turismo, através da
qualificação/certificação de rotas e recursos naturais,
simplificação de processos para alojamentos locais e
inventariação de achados arqueológicos.
e) Propôs ainda a criação dum cadastro rural para agilizar processos
e que deveria fazer parte duma base para a criação dum “Plano
para a Reorganização do Território”. Foi ainda chamando à
atenção do facto de não haver interligação entre os vários
sectores do Estado.
f) Ao nível da CIM propôs que haja pressão para manter ainda os
serviços no Interior, nomeadamente SAP, Tribunais, etc… pois sem
estes recursos o Interior vai ainda perder mais o interesse.
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g) Ainda ao nível da CIM, propôs uma visão de agregadora de criar
escolas empreendedoras, Serviços de Proteção Civil comuns,
criação da Ecopista do Dão/Vouga e uma “marca chapéu” aldeias
do Dão, com um conceito similar às aldeias do Xisto.
h) Referiu ainda que a diferenciação nos apoios deveria ser ao nível
do concelho e não distrito;
i) Chamou ainda à atenção que é necessário forçar a redução das
portagens do Interior e a criação de Serviços de Apoio Florestais a
financiar com imposto de “Ecossistema”.
j) O outro interveniente na “Hora dos
Super-heróis”, foi o Presidente da
mesa da assembleia da AIRV e diretor
geral da Queijaria Vale da Estrela,
Jorge Coelho, que manifestou o seu
apoio direto e ativo ao Movimento
pelo
Interior,
referindo
vários
indicadores do impacto negativo
associado aos incêndios do ano
passado;
k) Salientou ainda a importância da fiscalidade, em que a
diferenciação positiva do Interior é muito débil. Por outro lado,
propôs a reorganização administrativa, chamando à atenção que
se se pretendesse verdadeiramente apoiar a vinda de pessoas
para o Interior não haveria casas. A reabilitação das casas nas
aldeias poderia ser importante, bem como a criação de áreas de
negócio para empresas e rede de cooperação.
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l) Há uma preocupação generalizada com a preservação das
características únicas e identitárias da região e a preocupação em
manter as características identitárias da paisagem e gastronomia;
m) A rúbrica seguinte foi a “Marcar pela marca”, onde se reforçou a
necessidade de potenciar as diferentes marcas como forma de
gerar impulso económico.
n) A primeira intervenção foi de Carlos Coelho, Ceo da Ivity Brand
Coorporation.

o) Foram dados alguns exemplos de como as marcas afetam o
sucesso das regiões, explicando alguns atributos das marcas mais
fortes e a vocação estratégica das mesmas.
p) Foi identificado o “Turismo Equestre” como tendo potencial para a
região e que representa um potencial de negócio 3 vezes superior
ao “Golf”.
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q) O outro interveniente na rubrica foi Paulo Romão, CEO das Casa
do Côro, em Marialva, que apresentou a sua Visão de como é
possível ter um projeto de sucesso no Interior;

r) Segundo este empresário, algumas das características são as
seguintes:
a. Visão com Alma (acreditar, mesmo que demore como
acontece nos projetos turísticos);
b. Envolvimento da família;
c. Foco no mercado internacional (todos os meses realizam
15 ações internacionais);
d. Parcerias qualificadas;
e. Inovação constante (surpreender sempre, mesmo os seus
clientes mais habituais).
s) Todos são poucos para aproveitar as oportunidades que existem,
sendo cada vez mais importante a complementaridade entre os
diversos players dos vários sectores.
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5. Temas abordados durante a tarde
a) Ao longo do dia geraram-se vários momentos de network,
propiciando conhecimento comum entre empresas e
investigadores, potenciando as sinergias comuns.
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b) Durante a tarde foram apresentados exemplos de empresas de
sucesso internacional a partir do Interior, numa rubrica a que se
chamou “O mundo é uma aldeia”.

c) As apresentações foram momentos muito ricos do ponto de vista
da sensibilização publica, pois ouviu-se da voz dos principais
atores (empresários) as dificuldades e razões identificadas pelos
próprios para os seus sucessos.
d) O primeiro interveniente foi Pedro Dias,
CEO da Piranha Tattoo Studios. Este
empresário explicou o seu processo de
evolução do negócio, marcado pela
criação de produtos de marca própria,
de reconhecida qualidade e produzidos
em Viseu.
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e) Seguidamente falou José Agostinho,
CEO da TOMI, uma marca de painéis
multimédia citadinos, que estão
espalhados pelo mundo.
f) O foco na criação de “Sistema
Operativo” próprio, a robustez da
tecnologia e a visibilidade atingida
pela colocação estratégica dos
painéis em cidades com muito
turismo e em zonas de muita
passagem foram alguns dos motivos
do sucesso atingido.

g) Para fecho da rubrica “O mundo é
uma aldeia”, falou Rui Neto Pereira,
professor de Inovação no ISEG, que deu
uma palestra sobre a evolução da
Humanidade e o seu impacto nos
modelos de negócio dos dias de hoje e
alguns indicadores com tendências que
vão influenciar a forma de fazer negócios
num futuro próximo.

h) O encerramento das atividades ficou a cargo de Rogério Abrantes,
Presidente da CIM Viseu Dão Lafões que referiu como principais
preocupações atuais da CIM a obra do IP3 e o abastecimento de
água da região.
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6. Listagem resumo dos contactos úteis
Associações Empresariais
AEBB – Associação empresarial da Beira Baixa
WEB:

http://www.nercab.pt

E-mail:

geral@aebb.pt

Morada:

Av. do Empresário, Praça NERCAB | 6000-767 Castelo Branco

Telefone:

272 340 250

AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu
WEB:

http://www.airv.pt/

E-mail:

geral@airv.pt

Morada:

Edifício Expobeiras – Parque Industrial de Coimbrões
3500 618 Viseu

Telefone:

232 470 290

NERGA – Associação empresarial do distrito da Guarda
WEB:

http://www.nerga.pt/pt/

E-mail:

nerga@nerga.pt

Morada:

Parque Industrial, Lote 37 | 6300 - 625 Guarda

Telefone:

271 205 420

NERVIR – Associação empresarial
WEB:

http://nervir.pt/pt/home

E-mail:

geral@nervir.pt

Morada:

Alameda de Grasse Apartado 1042 5001-703 Vila Real

Telefone:

259 330 640
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Instituições de ensino superior da região
IPG – Instituto Politécnico da Guarda
WEB:

http://www.ipg.pt/website/

E-mail:

ipg@ipg.pt

Morada:

Alameda de Grasse Apartado 1042 5001-703 Vila Real

Telefone:

259 330 640

IPV – Instituto Politécnico de Viseu
WEB:

http://www.ipv.pt

E-mail:

ipv@sc.ipv.pt

Morada:

Av. Cor. José Maria Vale de Andrade |3504 - 510 VISEU

Telefone:

232 480 700

UBI – Universidade da Beira Interior
WEB:

http://www.ubi.pt/

E-mail:

geral@ubi.pt

Morada:

Rua Marquês D'Ávila e Bolama | 6201-001 Covilhã

Telefone:

275 319 700

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
WEB:

http://nervir.pt/pt/home

E-mail:

geral@nervir.pt

Morada:

Alameda de Grasse Apartado 1042 5001-703 Vila Real

Telefone:

259 330 640
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Parques Tecnológicos

CEI - CATA
WEB:

http://www.ceinova.pt

E-mail:

geral@cataa-cei.pt

Morada:

Avª do Empresário, 1 | 6000 767 Castelo Branco

Telefone:

272 241 400

Parkurbis
WEB:

http://www.parkurbis.pt/

E-mail:

info@parkurbis.pt

Morada:

Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã | 6200-865 Covilhã

Telefone:

275 957 000

Régia-Douro Park
WEB:

http://www.regiadouro.com/pt

E-mail:

info@regiadouro.com

Morada:

Junto à saída 13 da A24 5000-033 Vila Real

Telefone:

259 308 200
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Comunidades Intermunicipais
CIMBB – Comunidade Intermunicipal Beira Baixa
WEB:

http://www.cimbb.pt/

E-mail:

geral@cimbb.pt

Morada:

Pr. Rainha D. Leonor |Edif. Emblemas, 1º|6000-117 Castelo Branco

Telefone:

272 342 540

CIMBSE – Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela
WEB:

https://cimbse.pt

E-mail:

geral@cimbse.pt

Morada:

Largo do Paço do Biu, 3 | 6300-592 GUARDA

Telefone:

271 205 350

CIMD – Comunidade Intermunicipal do Douro
WEB:

https://sites.google.com/cimdouro.pt/cim

E-mail:

correio@cimdouro.pt

Morada:

Avenida Carvalho Araújo, 7 | 5000-657 VILA REAL

Telefone:

259 309 732

CIMVDL – Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões
WEB:

https://cimvdl.pt/

E-mail:

secretariado@cimvdl.pt

Morada:

Rua Dr. Ricardo Mota nº 16, 3460-613 Tondela

Telefone:

232 812 156
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7. Listagem links úteis
Projeto 4INOVA:PT:
http://www.4inova.pt/pt

Apoios P2020:
https://www.portugal2020.pt/Portal2020

Balcão 2020:
https://balcao.portugal2020.pt/

Agência Portuguesa de inovação:
http://ani.pt/

Turismo de Portugal:
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx

CCDR Norte:
http://www.ccdr-n.pt/

CCDR Centro:
http://www.ccdrc.pt/
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