Designação do projeto | ACIST EMPREENDE - Instrumentos e Soluções para a Promoção de Iniciativas
Empresariais no Sector das Telecomunicações
Código do projeto | CENTRO-02-0651-FEDER-000020
Objetivo principal | Promover o empreendedorismo de base tecnológica, através da exploração de oportunidades de
mercado associadas à Internet das Coisas (IoT – Internet of Things), com enfoque no segmento dos cidadãos com
necessidades especiais.
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | ACIST - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE COMUNICAÇÕES DE PORTUGAL
Data de aprovação | 14/06/2016
Data de início | 01/03/2016
Data de conclusão | 28/02/2018
Custo total elegível | 292.466,85 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 248.596,82 Euros
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos |
Objetivos estratégicos
- Exploração de oportunidades de mercado associadas à Internet das Coisas (IoT), com enfoque no segmento de
produtos e serviços para cidadãos com necessidades especiais;
- Promoção do espírito empresarial, conduzindo à criação de novas empresas, ou ao desenvolvimento de novas
ideias de negócio em empresas já existentes, no sector das telecomunicações;
- Criação de condições que facilitem a identificação de oportunidades e a mobilização de novos actores e
stakeholders para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, visando o reforço da capacidade competitiva
global das PME do sector de telecomunicações.
Objetivos operacionais
- Constituição de uma plataforma para promoção de empreendedorismo qualificado no sector das
telecomunicações, envolvendo de forma articulada e inteligente stakeholders portadores de diferentes visões, quer
do lado da oferta, quer do lado da procura de produtos e serviços orientados para pessoas com necessidades
especiais;
- Difusão regular de informação relevante, de modo a favorecer a actualização e inovação tecnológica e a
potenciar a identificação de oportunidades de mercado pelas PME do sector das telecomunicações;
- Criação de mecanismos e soluções facilitadoras, para apoio à criação de novas empresas, orientadas para a
o desenvolvimento de produtos e serviços associados à Internet das Coisas (IoT).
Actividades

O projeto está organizado em quatro atividades, que concorrem de forma estruturada para a sua implementação:
- Preparação, Gestão e Coordenação do Projecto – Esta actividade diz respeito à coordenação geral do projecto e à
sua gestão técnica, administrativa e financeira, incluindo, naturalmente, as tarefas de preparação, acompanhamento e
avaliação dos resultados do projecto.
- Fórum ACIST para a promoção de Empreendedorismo associado à IoT – Criação de um uma plataforma de
reflexão e de dinamização, tendo como finalidade congregar representantes das PME do sector das
telecomunicações, instituições de I&D, associações e outras entidades representativas dos cidadãos com
necessidades especiais, de modo a facilitar a identificação de necessidades e de lacunas na satisfação dessas
necessidades, configurando oportunidades para a criação de novos produtos e serviços. Esta actividade inclui
também a preparação e difusão de um relatório com informação prospectiva sobre a procura e um portfolio de
oportunidades de mercado no segmento dos cidadãos com necessidades especiais, no contexto da IoT.
- Difusão de Informação sobre Mercados e Tecnologias – Esta actividade centra-se na recolha, tratamento e difusão
regular e alargada de informação sobre os temas do projecto, junto dos públicos-alvo relevantes. A difusão de
informação é assegurada através de um mix estruturado de meios, incluindo: website institucional da ACIST, redes
sociais (página da Associação no Facebook e canal da ACIST no YouTube), Observatório das Telecomunicações,
Newsletters Electrónicas e Publicações Técnicas (edições em papel e electrónicas).
- Mobilização e Apoio a Potenciais Empreendedores – Esta actividade incide, sobretudo, na preparação e realização
de 10 eventos visando a mobilização dos grupos-alvo do projecto e a difusão das oportunidades de negócio
identificadas. Inclui também a criação de mecanismos personalizados de assistência técnica a empreendedores,
através de um serviço de Help Desk, com atendimento telefónico e face-a-face, para esclarecimento de dúvidas,
apoio ao estabelecimento de planos de negócio, apoio à identificação de soluções de financiamento,
encaminhamento para soluções de incubação junto de entidades que asseguram este tipo de oferta na Região
Centro, etc..
Resultados Esperados
Os principais resultados operacionais do projeto podem sintetizar-se do seguinte modo:
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