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Apresentação
Este projecto pretende proporcionar às entidades envolvidas, com eficiência e simpatia, soluções
completas e integradas de serviços de apoio ao desenvolvimento das empresas, que satisfaçam as
necessidades e exigências de cada uma em particular e da região em geral.
Através das acções e tarefas a serem executadas, este projecto, promovido pela AIDA – Associação
Industrial do Distrito de Aveiro, irá incentivar e promover a participação das empresas em
programas internacionais de I&DT, nomeadamente o 7º PQ I&DT.

Será reforçada a competitividade da indústria em geral e das PME em particular, assim como a
investigação no campo da Energia, Ambiente, Segurança, TIC, Nanociências, Nanotecnologias,
Materiais e novas Tecnologias de produção e Alimentação, Agricultura, Pescas e Biotecnologia do
programa cooperação e Investigação em benefício das PME do programa Capacidades (7º PQ
I%DT) e vai construir parcerias eficazes entre as partes interessadas (PME, indústria, institutos de
investigação, universidades, autoridades públicas, utilizadores).
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aumentando a participação dessas empresas em actividades de IDI

Europeias assim como reforçar a competitividade da indústria em geral e das PME em particular.

Objectivos
Contribuir para o desenvolvimento económico, social e ambiental da região de Aveiro, para que
este seja sustentável e acompanhe as tendências em I&DT.
O âmbito da acção visa promover a qualidade, a eficiência e a sustentabilidade das empresas, ao
possibilitar a aquisição de conhecimentos aos colaboradores das empresas envolvidas no projecto

proporcionando-lhes a capacidade de um melhor desempenho profissional.
A criação de valor para os associados e o desenvolvimento de parcerias com as diversas
instituições relacionadas com as empresas, como: Governo, Autarquias, Institutos Públicos,
Associações congéneres, Centros de Investigação e Inovação e Incubadoras, constituem outro
objectivo do GetFP7.

Etapas
1.

Promover a participação em redes e organizações internacionais que promovam a
participação das empresas no 7º PQ I&DT, nomeadamente das plataformas tecnológicas
europeias. Das 36 plataformas tecnológicas existentes irão ser seleccionadas aquelas que
melhor se enquadram com os perfis das PME envolvidas neste projecto.

2.

Ajudar um grupo de PME seleccionadas num processo de identificação e filtragem,
trabalhando sobre as ideias e interesses destas PME que serão mapeadas em função das

prioridades e directrizes do 7º PQ I&DT (Cooperação e Capacidades) referentes às próximas
chamadas para candidaturas;
3.

Realizar seminários e workshops sobre o 7º PQ I&DT;

4.

Divulgar e promover as actividades do GetFP7, 7º PQ I&DT e casos de sucesso da
participação Portuguesa em projectos Europeus;

5.

Apoiar na criação de consórcios, escrita de candidaturas e negociação das que sejam
aprovadas;

Actividades Realizadas
•

Disseminação do projecto GetFP7

Através da rede de contactos da AIDA, foi dado a conhecer os objectivos, prioridades e principais
acções a realizar no âmbito deste projecto.
O objectivo desta actividade em particular foi a sensibilização e promoção para a participação de

empresas no 7º PQ I&DT, a publicitar o projecto PORPOR e as vantagens da participação no
mesmo.
•

Identificação de empresas com potencial para participar em candidaturas de âmbito
internacional, especificamente ao 7º PQ I&DT

Esta actividade implicou a elaboração dos perfis, adaptados ao 7º PQ I&DT e divulgação dos
mesmos em plataformas tecnológicas específicas para este fim.

Foram analisadas um conjunto de empresas com potencial para participar no 7º PQ I&DT e dadas
a conhecer partners search activas de interesse.
•

Análise dos programas de trabalho, identificação e difusão de oportunidades, adequados às
empresas com capacidade em integrar consórcios europeus.

•

Contactos com potenciais parceiros para avaliação de potencias parcerias na elaboração de
candidaturas ao programa já referido anteriormente

•

Seminário sobre o 7º Programa Quadro

Esta acção teve como principais destinatários as PME Portuguesas, como o restante tecido
económico nacional faz também parte integrante e importante das candidaturas 7º PQ I&D, foram
também destinatários: Universidades; Institutos de investigação; Indústria; Associações
profissionais e Organismos públicos.
Durante o seminário, com a duração de 4 horas, foi apresentado sobre a forma de um guia, o que

permitiu cobrir os procedimentos de identificação de oportunidades, assim como a abordar
aspectos sobre a preparação e desenvolvimento de candidaturas ao 7º PQ I&DT.

Resultados
Na sequência das actividades apresentadas, o GETFP7 alcançou os seguintes resultados:

•

Elaboração de 10 candidaturas

•

Envolvimento de 8 empresas

•

Participação de 9 entidades nas acções desenvolvidas

Próximas Actividades
Algumas actividades já realizadas terão continuidade, como a procura de oportunidades,
identificação de novas empresas, acções de sensibilização sobre a importância da participação das
empresas portuguesas em programas internacionais.

No decorrer deste ano espera-se ainda a execução das seguintes actividades:
•

Seminário e Workshop
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