Projeto nº

| POCI-02-0853-FEDER-036026

Designação do projeto | LINK PME
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos
Objetivo principal
| O projeto LinkPME, através de um dashboard interativo e de uma Plataforma digital
colaborativa, pesquisáveis por setor e região NUTS III nos fatores críticos de competitividade: digitalização,
inovação e investimento, visa promover a cooperação entre PME e com múltiplos stakeholders.
Região de Intervenção | Norte, Centro e Alentejo
Entidade Beneficiária

| AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria

Data de aprovação

| 13-03-2018

Data de início

| 01-05-2018

Data de conclusão

| 30-04-2020

Custo total elegível

| € 540.413,49

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: €459.351,47
Outros objetivos
-

Promover práticas de cooperação e coopetição no tecido empresarial em domínios críticos de
competitividade (economia digital, inovação e investimento);

-

Desenvolver e aprofundar a colaboração entre as PME e outros stakeholders, que com o seu know-how
poderão contribuir muito positivamente para identificar, potenciar e concretizar novas oportunidades de
negócio e parceria com as PME nos fatores críticos de competitividade focados (economia digital, inovação e
investimento);

-

Desenvolver a plataforma colaborativa digital LinkPME, um portal online agregador e inovador para potenciar
e fazer o matching das oportunidades de cooperação e negócio das PME entre elas e com a rede de
stakeholders;

-

Produzir intelligence (sob a forma de um Observatório Empresarial) sobre fatores críticos de competitividade
das PME nas áreas críticas da economia digital, da inovação e do investimento.

Indicador de resultado
Ind 1: Pretende-se que a percentagem de PME que, por inquirição, manifestaram que irão aderir a atividades
de inovação na empresa, face ao total das PME que beneficiaram das ações e resultados do projeto venha
a atingir 33%.
Ind 2: Pretende-se que a percentagem de PME que, por inquirição, consideraram útil a informação,
metodologias ou ferramentas disponibilizadas no âmbito do projeto, face ao total das PME que utilizaram
a informação, metodologias ou ferramentas disponibilizadas venha a atingir 40%.

