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O PROJETO – PME2WORLD
A AIDA CCI – Câmara do Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, dinamizou o projecto con-
junto PME2WORLD – Programa de Qualificação e Capacitação das PME (projecto nº 026478) 
apresentado ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, apoiada pelo 
FEDER, cujo período de execução decorreu entre Agosto de 2017 e Outubro de 2019.

OBJETIVOS
•	 Aumentar	a	competitividade,	flexibilidade	e	capacidade	de	resposta	das	PMEs	ao	mercado	

global, através de um crescimento sustentável, assente no reforço das capacidades de ino-
vação na área industrial;

•	 Reforço	das	capacidades	estratégicas	das	PMEs	industriais,	da	sua	competitividade	e	produ-
tividade, dando-lhes condições de contexto de gestão industrial para que estas possam criar 
uma cultura de inovação.

MAIS-VALIAS
Possibilita beneficiar de consultoria especializada no processo de qualificação, por intermédio 
de um conjunto de acções nas tipologias:
1. Inovação organizacional e gestão; 
2. Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC);
3. Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos; 
4. Eco-inovação;
5. Qualidade.

REGIÃO DE INTERVENÇÃO:
Norte e Centro

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 
AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro

WEBSITE:
http://aida.pt/projectos/PME2WORLD.html
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A AIDA CCI desenvolveu o projecto 
“PME2WORLD – Programa de Qua-
lificação e Capacitação das PME” 

que visou reforçar as capacidades estra-
tégicas e aumentar a competitividade e 
capacidade de resposta das PME no mer-
cado global. (ver caixa)

De forma a identificar os pontos positivos e 
aqueles que devem ser melhorados nas acções 
realizadas no âmbito deste projecto foi realiza-
do um “Estudo de Benchmarking”, global para 
todas as empresas do projecto, considerando 
os resultados agregados por tipologia de cada 
domínio imaterial de competitividade.

Assim, tendo em conta os resultados obtidos 
na caracterização das empresas e determina-
ção da sua performance industrial ou de ser-
viços, é necessário compreender o significado 
desses resultados no contexto e envolventes 

específicos da actividade e do mercado, com-
parando os resultados entre os diferentes do-
mínios imateriais de competitividade.

Para tal, o trabalho realizado no âmbito deste 
“Estudo de Benchmarking” foi estruturado da 
seguinte forma:

•	 Apresentação	 do	 trabalho	 de	 benchma-
rking realizado – apresenta o objectivo do 
presente documento e informação relativa 
às empresas participantes no projecto;

•	 Analise	desagregada	por	domínio	 imate-
rial de competitividade temático – apre-
senta a análise dos benefícios obtidos por 
cada empresa organizado por domínio te-
mático;

•	 Apresentação	 das	 considerações	 finais	 –	
apresenta uma análise matricial dos resul-
tados obtidos dos 5 domínios temáticos.



8

Estudo dE bEnchmarking
projecto pme2world

D
e acordo com a Comissão Euro-
peia, benchmarking pode ser de-
finido como “processo contínuo e 
sistemático que permite a compa-
ração das performances das orga-

nizações e respectivas funções ou processos 
face ao que é considerado o melhor nível, vi-
sando não apenas a equiparação dos níveis de 
performance, mas também a sua superação”.

Desta forma, o benchmarking é um instrumen-
to de melhoria de eficiência. Tendo outros ele-
mentos como ponto de referência, o agente em 
questão investiga-os e compara consigo próprio 
de forma a descobrir onde pode melhorar.

Inicialmente este estudo denominado por 
“Estudo de Benchmarking” tinha como ob-
jectivo ajudar a compreender os resultados 
obtidos provenientes das acções implemen-
tadas no âmbito do projecto PME2WORLD 
no contexto e envolventes específicas da ac-
tividade e do mercado, comparando os resul-
tados a dois níveis:

•	 Benchmarking	 Funcional,	 comparando	 os	
resultados das empresas em relação a em-
presas não directamente concorrentes com 
práticas pontuais similares;

•	 Benchmarking	concorrencial,	 comparando	
os resultados das empresas directamente 
concorrentes com serviços, produtos, pro-
cessos e métodos similares.

No entanto, as acções implementadas no âm-
bito do projecto não se distribuíram de for-
ma uniforme pelas 5 temáticas dos domínios 
imateriais de competitividade, registando-se 
grandes disparidades entre temáticas (por 
exemplo, 4 acções na temática da Eco-inova-
ção vs. 25 acções na temática da Qualidade). 
Adicionalmente, em alguns domínios, como 
é exemplo o domínio de Desenvolvimento e 
Engenharia de produtos, serviços e processos, 
as acções implementadas são demasiado dís-
pares, havendo uma grande divergência entre 
elas. Esta dispersão de elementos na amostra 
reduz a eficiência e relevância do resultado 
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que se procurava produzir na concretização do 
benchmarking funcional e concorrencial.

Assim sendo, de forma a produzir informação 
relevante e manter as linhas inicialmente es-
tabelecidas aquando o estabelecimento desta 
actividade, o estudo benchmarking realizado 
foi organizado por domínio temático, sendo 
as acções realizadas comparadas com as boas 
práticas avaliadas nos respectivos manuais de 
boas práticas estabelecidos no âmbito deste 
projecto.

Por conseguinte, foram analisadas as acções 
implementadas pelas 43 empresas participan-
tes no projecto, sendo agrupadas pelos vários 
domínios. A tabela seguinte apresenta as vá-
rias empresas participantes e as respectivas 
áreas de intervenção para cada uma.

Assim sendo, o projecto PME2WORLD contou 
com a participação de 43 empresas distribu-
ídas pelas Regiões Norte e Centro, estando 
geograficamente distribuídas por 8 distritos: 

Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guar-
da, Porto, Vila Real e Viseu.

Atendendo que algumas empresas realizaram 
investimentos em mais do que um domínio, o 
projecto contou com a realização de um to-
tal de 53 acções distribuídas pelos 5 domínios 
temáticos. A infografia seguinte apresenta a 
distribuição das acções pelas várias regiões e 
pelos vários domínios imateriais de competiti-
vidade.

Com a informação agrupada por domínio te-
mático, passa a ser possível proceder à análise 
de benchmarking das acções implementadas 
por cada empresa. Assim sendo, nos capítu-
los seguintes são apresentadas as análises 
das acções concretizadas pelas empresas em 
cada respectiva temática, sendo utilizado para 
comparação os manuais elaborados no âmbito 
deste projecto:

•	 Guia	de	Boas	Práticas:	As	boas	práticas	ao	
nível da inovação organizacional e gestão 
na indústria transformadora;
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•	 Guia	 de	 Boas	 Práticas:	 As	 boas	 práticas	
ao nível da economia digital e tecnologias 
de informação e comunicação na indústria 
transformadora;

•	 Guia	de	Boas	Práticas:	As	boas	práticas	ao	
nível do desenvolvimento e engenharia de 
produtos, serviços e processos na indústria 
transformadora;

•	 Guia	de	Boas	Práticas:	As	boas	práticas	ao	
nível da eco-inovação na indústria transfor-
madora;

•	 Guia	de	Boas	Práticas:	As	boas	práticas	ao	
nível da qualidade na indústria transfor-
madora.

Adicionalmente, no capítulo final é apre-
sentada uma síntese dos benefícios ad-
quiridos em cada temática, demonstran-
do os benefícios obtidos com vista ao 
aumento da sua competitividade, flexibi-
lidade e capacidade de resposta ao mer-
cado global.
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N
um mercado global cada vez mais 
rigoroso e exigente, a inovação 
contínua e estruturada é um ca-
minho que permite às empresas 
conseguirem manter a competiti-

vidade e garantirem a sua sustentabilidade.

A gestão Lean consiste numa filosofia que tem 
por objectivo a criação de valor para as empre-
sas por intermédio da redução de desperdício. 
Como tal, encontra-se centrada na melhoria da 
produtividade e eficiência, reduzindo ou elimi-
nando custos e tempos desnecessários, promo-
vendo as actividades que realmente acrescentam 
valor para o cliente. Desta forma, a implementa-
ção de uma abordagem Lean permite às empre-
sas obterem um conjunto de benefícios que lhes 
permite reforçar as suas capacidades produtivas 
e aumentar a sua competitividade e capacidade 
de resposta aos mercados.

A utilização de ferramentas de manufactura 
lean permite às empresas a obtenção de vá-
rios benefícios, como aumento da qualidade, 

melhoria dos processos, aumento da produti-
vidade e eficiência, redução de custos, entre 
outros.

No âmbito do projecto PME2WORLD, seis 
empresas procederam à implementação de 
medidas no âmbito da inovação organizacio-
nal e gestão, com a implementação de proces-
sos lean e novos processos de gestão:

•	 A.M.S	–	Antero	Martins	dos	Santos,	Lda.;

•	 Astrolábio	–	Orientação	e	Estratégia,	S.A.

•	 Motrinde	–	Montagens	Técnicas	e	Repara-
ções	Industriais,	S.A.;

•	 Pronto	a	Imprimir	–	Webprint,	Lda.;

•	 Solutions	4	Growth,	Lda.;

•	 Urbiplantec	 –	 Urbanização	 e	 Terraplana-
gens, Lda.

As seis empresas com acções no domínio ima-
terial de competitividade em inovação orga-
nizacional e gestão são empresas da região 
norte e centro com actividade em diferentes 
sectores e de diferentes dimensões.
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Inovação Organizacional
e Gestão

Estas características vão ao encontro do estabe-
lecido no guia de boas práticas, uma vez que é 
sugerido a implementação deste tipo de práticas 
de forma recorrente em empresas da indústria 
transformadora e serviços, independentemente 
do seu sector de actividade ou dimensão.

Antero Martins dos Santos, Lda.
A	 A.M.S.	 -	 Antero	Martins	 dos	 Santos,	 Lda.,	
é uma empresa da região Centro a operar no 

CAE 25110 - Fabricação de estruturas de cons-
truções metálicas. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de introduzir 
novos métodos e filosofias de organização do 
trabalho com a implementação do conceito 
Lean	 e	 das	 ferramentas	 Kanban	 e	 5S	 na	 sua	
cultura organizacional.

A implementação de um sistema visual kanban 
tem por princípio estabelecer a produção por 
ordem.	 Sendo	 uma	prática	 lean	que	procura	
incidir ao nível da prioridade competitiva da 
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entrega, consiste numa simbologia visual usa-
da	para	o	controlo	dos	fluxos	de	produção.	A	
implementação desta tipologia de sistemas 
permite melhorar o sistema de gestão de in-
ventários e assistir no planeamento da produ-
ção, permitindo a redução de stocks.

Por outro lado, a implementação de um sis-
tema	 5S	 tem	 por	 princípio	 estabelecer	 um	
sistema	de	gestão	 visual.	 Sendo	uma	prática	
lean que procura incidir ao nível da prioridade 
competitiva da produção, refere-se a 5 passos 
(seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke) que 
proporcionam a melhoria da produtividade do 
trabalho, permitindo uma maior segurança no 
desenvolvimento de actividades, uma melho-
ria do ambiente de trabalho, uma redução do 
número de falhas humanas, maior facilidade 
na identificação de problemas, uma diminui-
ção do desperdício e um aumento da confian-
ça da mão-de-obra. Em suma, a metodologia 
5S	 permite	 desenvolver	 uma	melhoria	 contí-
nua na deslocação de materiais, melhorando a 
produtividade e consequentemente a motiva-
ção dos funcionários.

Astrolábio 
- orientação e Estratégia, S.A.
A	Astrolábio	 –	Orientação	 e	Estratégia,	 S.A.,	
é uma empresa da região Norte a operar no 
CAE 70220 - Outras Actividades de Consulto-
ria. A empresa viu no projecto PME2WORLD 
a oportunidade de proceder à definição e im-
plementação de metodologias e ferramentas 
lean de forma a restruturar o layout do espaço 
de trabalho.

A alteração do layout permitiu à empresa inter-
vir na eliminação de desperdícios, permitindo 
melhorar a comunicação, aumentar a motiva-

ção dos funcionários, reduzir riscos de aciden-
tes,	aumentar	a	eficiência	e	facilitar	o	fluxo	de	
matérias e informações.

Motrinde – Montagens Técnicas e 
Reparações Industriais, S.A.
A Motrinde – Montagens Técnicas e Repara-
ções	 Industriais,	 S.A.,	 é	 uma	 empresa	 da	 re-
gião Centro a operar no CAE 25110 - Fabrica-
ção de estruturas de construções metálicas. A 
empresa viu no projecto PME2WORLD a opor-
tunidade de proceder à implementação das 
ferramentas	 lean	 kanban	 e	 5S	 na	 secção	 do	
armazém de matérias primas e consumíveis.

A aplicação de um sistema visual kanban, o 
qual tem por princípio estabelecer a produção 
por ordem, permitiu à empresa melhorar o seu 
sistema de gestão de inventários e auxiliar no 
planeamento da produção, possibilitando a 
redução de stocks e de custos.

Adicionalmente, a implementação de um 
sistema	 5S	 também	 permitiu	 estabelecer	
um sistema de gestão visual, proporcionan-
do uma melhoria da produtividade do tra-
balho, uma maior segurança no desenvol-
vimento de actividades em conjunto com 
uma melhoria do ambiente de trabalho, 
uma redução do número de falhas humanas, 
maior facilidade na identificação de proble-
mas, uma diminuição do desperdício e um 
aumento da confiança da mão-de-obra. Em 
suma, a implementação desta metodologia 
possibilitou o desenvolvimento de um pro-
cesso de melhoria contínua na deslocação 
de materiais, possibilitando ganhos de pro-
dutividade.
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Pronto a Imprimir – Webprint, Lda.
A Pronto a Imprimir – Webprint, Lda., é uma 
empresa da região Norte a operar no CAE 
47192 - Comércio a retalho em outros estabe-
lecimentos não especializados, sem predomi-
nância de produtos alimentares, bebidas ou 
tabaco.

A empresa viu no projecto PME2WORLD a 
oportunidade de proceder à realização de es-
tudos de mercado e concorrência de forma a 
reforçar as capacidades de gestão.

Solutions 4 Growth, Lda.
A	Solutions	4	Growth,	Lda.,	é	uma	empresa	da	
região Norte a operar no CAE 47730 - Comér-
cio a retalho de produtos farmacêuticos, em 
estabelecimentos especializados. Tal como a 
empresa Pronto a Imprimir, a empresa viu no 
projecto PME2WORLD a oportunidade de 
proceder à realização de estudos com a con-
cretização do modelo de negócio e plano de 
negócios de forma a reforçar as suas capacida-
des de gestão.

Urbiplantec – Urbanização 
e Terraplanagens, Lda.
A	 Urbiplantec	 –	 Urbanização	 e	 Terraplana-
gens, Lda., é uma empresa da região Centro 
a operar no CAE 42990 - Construção de ou-
tras obras de engenharia civil, n.e. A empresa 
viu no projecto PME2WORLD a oportunidade 
de implementar ferramentas da metodologia 
lean, visando garantir uma maior capacidade 
de resposta aos requisitos e expectativas dos 
seus clientes.

CONSIDERAÇõES

As seis empresas envolvidas procederam à 
implementação de processos no domínio da 
inovação organizacional e gestão em duas ver-
tentes diferentes.

Por	um	 lado,	a	Antero	Martins	dos	Santos,	a	
Astrolábio,	 a	 Motrinde	 e	 a	 Urbiplantec	 pro-
cederam à implementação de processos lean 
no âmbito da inovação organizacional, permi-
tindo a obtenção de vários benefícios, como 
uma melhor organização do espaço de traba-
lho, aumento da produtividade e/ou redução 
de custos.

As ferramentas implementadas, como o kan-
ban	e	5S,	vão	ao	encontro	das	metodologias	
recomendadas uma vez que fazem parte das 
práticas base aconselhadas como ponto de 
partida para projectar o desenvolvimento de 
manufactura lean sem necessitar de elevado 
investimento financeiro e da contratação de 
recursos humanos adicionais.

Por	 outro	 lado,	 a	 Pronto	 a	 Imprimir	 e	 a	 So-
lutions	 4	 Growth	 procederam	 à	 realização	
de estudos de mercado e concorrência e do 
modelo de negócio e plano de negócios de 
forma a reforçar as suas capacidades de ges-
tão e permitindo o desenvolvimento de novas 
unidades estratégicas ou melhorias do sistema 
de gestão por intermédio de novos processos, 
como a utilização de planos de actividades ou 
controlo de gestão.
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Economia Digital
e Tecnologias de Informação
e Comunicação

A 
economia digital é um tópico 
com importância crescente, sen-
do reconhecido como um factor 
global potenciador do cresci-
mento e desenvolvimento eco-

nómico. Através da concretização de inves-
timento neste domínio, como por exemplo 
no desenvolvimento de redes modernas de 
distribuição/colocação de bens e serviços no 
mercado ou na criação e/ou adequação dos 
modelos de negócio para a inserção na eco-
nomia digital, torna-se possível capacitar as 
empresas reforçando as suas capacidades de 
gestão, aumentando a sua competitividade e 
capacidade de internacionalizar o seu negó-
cio.

No âmbito do programa PME2WORLD 14 em-
presas procederam à implementação de medi-
das no âmbito da economia digital e tecnolo-
gias de informação e comunicação:

•	 Albipack	–	Sistemas	e	Tecnologias	de	Em-
balagens, Lda.

•	 Astrolábio	–	Orientação	e	Estratégia,	S.A.

•	 Care	Kuidados	–	Serviços	Domiciliários,	Lda.

•	 Fátima	Pereira	&	Carlos	Duarte,	SROC

•	 Gula	Visual,	Lda.

•	 KPF	–	Consultores,	S.A.

•	 Lemos	ad	Valorem,	Lda.

•	 Mastergás	–	Pedro	Paiva	&	Paiva	Combus-
tíveis Líquidos, Lda.

•	 O2A	–	Autoadesivos,	S.A.

•	 Pinkwave,	Lda.

•	 Pronto	a	Imprimir	–	Webprint,	Lda.

•	 Solutions	4	Growth,	Lda.

•	 Vieira	Araújo,	S.A.

•	 Workstation	–	Soluções	Gráficas,	Lda.

As 14 empresas com acções no domínio imate-
rial de competitividade em economia digital e 
tecnologias de informação e comunicação são 
empresas da região norte e centro com activi-
dade em diferentes sectores e de diferentes 
dimensões.



17



18

Estudo dE bEnchmarking
projecto pme2world

As medidas implementadas tiveram por objec-
tivo	a	elaboração	de	novos	websites	e	 a	 im-
plementação de ferramentas para permitir a 
realização de trabalho colaborativo digital ou 
da realização de serviços digitais.

Albipack, Lda.
A Albipack, Lda., é uma empresa da região 
Centro a operar no CAE 46690 - Comércio por 
grosso de outras máquinas e equipamentos. 
A empresa viu no projecto PME2WORLD a 
oportunidade de redefinir a sua estratégia de 
presença digital com vista à inserção na eco-
nomia digital com a implementação de acções 
ao nível do marketing digital e da aquisição de 
equipamento informático.

A criação de raiz do novo site institucional per-
mitiu fomentar a interacção com novos clien-
tes, permitindo à empresa aumentar a sua 
presença	digital	e	a	brand	awareness	da	marca	
junto do mercado interno e externo.

Adicionalmente, a aquisição de equipamento 
informático muniu a empresa com ferramentas 
essenciais para a realização da gestão de toda 
a componente digital, permitindo a desmate-
rialização de vários processos.

Astrolábio, S.A.
A	Astrolábio	–	Orientação	e	Estratégia,	S.A.,	é	
uma empresa da região Norte a operar no CAE 
70220 - Outras actividades de consultoria para 
os negócios e a gestão. A empresa viu no pro-
jecto PME2WORLD a oportunidade de actuali-
zar a sua componente digital com a implemen-
tação de acções ao nível do marketing digital.

A elaboração de um estudo diagnóstico e 
elaboração do plano de marketing permitiu à 

empresa analisar o seu plano de negócio resul-
tando num reforço das suas capacidades estra-
tégicas e de gestão competitiva.

A actualização do site institucional permitiu o 
desenvolvimento de um novo canal de acesso 
online para clientes e fornecedores, facilitando o 
acesso aos vários serviços fornecidos, permitin-
do dar início à adopção de processos mais des-
materializados e inseridos na economia digital.

Care Kuidados, Lda.
A Care Kuidados, Lda., é uma empresa da re-
gião Norte a operar no CAE 88990 - Outras 
actividades de apoio social sem alojamento, 
n.e. A empresa viu no projecto PME2WORLD 
a oportunidade de avançar com a desmate-
rialização dos seus processos com clientes e 
fornecedores, nomeadamente nos processos 
de comunicação, permitindo através da im-
plementação de acções ao nível do marketing 
digital implementar novos canais de comuni-
cação mais actualizados, tecnológicos, dinâmi-
cos e atractivos.

O desenvolvimento de um site institucional 
permitiu reforçar a marca própria através da 
disponibilização digital da empresa e dos ser-
viços prestados. Adicionalmente, possibilitou 
a criação de um novo canal de comunicação, 
permitindo automatizar as interacções com 
clientes e fornecedores, resultando no aumen-
to da eficiência e eficácia dos processos.

Fátima Pereira & 
Carlos Duarte S.R.O.C.
A	 Fátima	 Pereira	 &	 Carlos	 Duarte,	 S.R.O.C.,	
é uma empresa da região Norte a operar no 
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CAE 69200 - Actividades de contabilidade e 
auditoria, consultoria fiscal. A empresa viu no 
projecto PME2WORLD a oportunidade de in-
tervir ao nível da inovação e melhoria contí-
nua através da implementação de acções ao 
nível do marketing digital e da aquisição de 
hardware.

A	 criação	 de	 um	 novo	 website	 corpora-
tivo como ferramenta própria de comu-
nicação permitiu à empresa desenvolver 
a sua presença na economia digital, per-
mitindo ser encontrada e reconhecida e 
melhorando a comunicação com clientes 
e fornecedores.

Por outro lado, a implementação de sistemas 
informáticos	com	a	aquisição	de	novo	hardwa-
re permitiu obter melhorias ao nível da melho-
ria da qualidade do serviço, da comunicação 
com o mercado e da protecção e segurança 
dos dados de informação.

Gula Visual, Lda.
A Gula Visual, Lda., é uma empresa da região 
Centro a operar no CAE 73110 - Agências 
de publicidade. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de desenvolver 
a	sua	presença	na	web	através	da	criação	de	
uma	página	web	institucional.

O desenvolvimento de uma rede moderna 
permitiu à empresa a colocar os seus ser-
viços no mercado. Estas acções permitiram 
lançar a empresa na economia digital, au-
mentado a sua visibilidade e dos seus servi-
ços, alcançando um maior número de possí-
veis clientes e alavancando a sua trajectória 
de crescimento.

K.P.F. – Consultores S.A.
A	K.P.F.	–	Consultores,	S.A.,	é	uma	empresa	da	
região Norte a operar no CAE 70220 - Outras 
actividades de consultoria para os negócios e a 
gestão. A empresa viu no projecto PME2WORLD 
a oportunidade de, através da implementação 
de acções ao nível do marketing digital e da im-
plementação de sistemas informáticos, adquirir 
novas ferramentas tecnológicas de informação 
e comunicação necessárias para desenvolver as 
suas capacidades estratégicas e acompanhar a 
transformação digital.

A realização do site institucional da empresa 
em conjunto com a implementação de siste-
mas	 informáticos	 e	 aquisição	 de	 hardware,	
possibilitou à empresa modernizar a sua es-
trutura tecnológica. Desta forma, foi possível 
potenciar a sua capacidade de organização e 
desenvolver as suas capacidades estratégicas, 
permitindo fomentar a utilização das TIC e me-
lhorar o seu desempenho.

Lemos ad Valorem, Lda.
A Lemos ad Valorem, Lda., é uma empresa da 
região Centro a operar no CAE 68313- Activi-
dades de avaliação imobiliária. A empresa viu 
no projecto PME2WORLD a oportunidade de 
desenvolver uma rede moderna que permitis-
se colocar os produtos e serviços prestados 
no mercado, inserindo a empresa na econo-
mia digital. Para tal, a empresa procedeu à 
implementação de acções ao nível da criação 
de uma plataforma de comércio electrónico e 
presença na Web e à implementação de siste-
mas informáticos.

A criação de uma plataforma electrónica pró-
pria permitiu à empresa proporcionar um con-
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tacto mais personalizado com clientes e 
fornecedores, resultando numa maior auto-
nomia dos utilizadores com a automatização 
das interacções. Adicionalmente, permitiu 
projectar a empresa na Internet, fomentan-
do uma maior visibilidade dos produtos e 
serviços fornecidos e um maior contacto 
com potenciais clientes.

Adicionalmente, a implementação de sistemas 
informáticos permitiu dotar a empresa com 
uma estrutura tecnológica interna, possibili-
tando todo o processo de desenvolvimento e 
implementação de toda a componente digital 
da empresa.

Mastergás de Pedro Paiva 
& Paiva, Lda.
A	 Mastergás	 de	 Pedro	 Paiva	 &	 Paiva,	 Lda.,	
é uma empresa da região Norte a operar no 
CAE 47300 - Comércio a retalho de combustí-
vel para veículos a motor, em estabelecimen-
tos especializados. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD, através da implementação de 
sistemas	informáticos	e	aquisição	de	hardware,	
a oportunidade de desenvolver uma estrutura 
tecnológica moderna que permitisse potenciar 
a sua capacidade na realização de processos e 
prestação de serviços.

O processo de transformação digital com a 
aquisição	 de	 hardware	 como	 recursos	 téc-
nicos possibilitou desmaterializar processos 
de pré e pós-venda e incorporar ferramentas 
necessárias de forma a melhorar a sua ca-
pacidade produtiva e permitir uma melhor 
gestão dos serviços prestados e da carteira 
de clientes.

O2A – Autoadesivos, S.A.
A	O2A	–	Autoadesivos,	S.A.,	é	uma	empresa	
da região Centro a operar no CAE 32996 - Ou-
tras indústrias transformadoras diversas, n.e. 
A empresa viu no projecto PME2WORLD a 
oportunidade de, através da aquisição de har-
dware,	 actualizar	 a	 sua	 estrutura	 tecnológica	
de forma a criar valor aos clientes nos serviços 
prestados, permitindo aumentar a eficiência 
na utilização de recursos e melhorar a rede in-
terna de comunicação e informação.

A actualização da estrutura tecnológica atra-
vés	da	aquisição	de	hardware	permitiu	adaptar	
a empresa às novas tecnologias de informação 
e comunicação, permitindo acederem tempo 
real a informação durante visitas a clientes em 
mercados internos e externos. Adicionalmen-
te, estas medidas permitiram obter melhorias 
internas	 do	 fluxo	 de	 trabalho,	 informação	 e	
comunicação, bem como agilizar os serviços 
prestados a clientes e potenciar o aumento de 
exportações.

Pinkwave, Lda. 
A	Pinkwave,	 Lda.,	 é	 uma	 empresa	 da	 região	
Norte a operar no CAE 47192 - Comércio a 
retalho de vestuário para bebés e crianças, em 
estabelecimentos especializados. A empresa 
viu no projecto PME2WORLD a oportunidade 
de investir no desenvolvimento de um sistema 
automatizado de pedidos e encomendas de 
forma a melhorar o tempo de resposta a solici-
tações de clientes nas áreas de B2B e B2C.

A implementação de um sistema automatiza-
do desenvolvido por parceiros tecnológicos 
permitiu à empresa melhorar os processos 
informáticos e de automação, permitindo a 
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desmaterialização de processos e melhorar o 
controlo	do	fluxo	 interno	e	externo	de	 infor-
mação.

Adicionalmente, fruto dos sistemas desenvolvi-
dos e implementados, a empresa obteve uma 
melhoria da eficiência dos recursos humanos 
e do controlo dos processos produtivos, um 
aumento da confiança e fidelização do cliente 
e um aumento do volume de encomendas em 
2018.

Pronto a Imprimir – Webprint, Lda.
A Pronto a Imprimir – Webprint, Lda., é uma 
empresa da região Norte a operar no CAE 
47192- Comércio a retalho em outros estabe-
lecimentos não especializados, sem predomi-
nância de produtos alimentares, bebidas ou ta-
baco. A empresa viu no projecto PME2WORLD 
a oportunidade de proceder à análise da sua 
presença digital, avaliação de redes sociais e 
estratégia de conteúdos por intermédio de ac-
ção ao nível do marketing digital.

A elaboração do diagnóstico e das ferramentas 
de marketing digital permitiu à empresa iden-
tificar factores essenciais de competitividade, 
aumentar a notoriedade da marca, implemen-
tar novos processos de gestão e relacionamen-
to com o cliente, implementar a estratégia de 
comércio online e dar início do processo de 
internacionalização.

Solutions 4 Growth, Lda.
A	Solutions	4	Growth,	Lda.,	é	uma	empresa	da	
região Norte a operar no CAE 47730 - Comér-
cio a retalho de produtos farmacêuticos, em 
estabelecimentos especializados. A empresa 
viu no projecto a oportunidade de implemen-

tar acções ao nível do marketing digital e sis-
temas informáticos de forma a potenciar a sua 
competitividade.

As acções realizadas em marketing digital per-
mitiram à empresa estabelecer a sua própria 
marca e a criação de um novo site institucional, 
permitindo não só aumentar a visibilidade da 
organização, como aumentar o contacto com 
potenciais clientes e permitir um melhor posi-
cionamento no mercado interno e externo.

Por outro lado, a aquisição de equipamento in-
formático permitiu à empresa adoptar tecnolo-
gias de informação avançadas, possibilitando 
o	desenvolvimento	da	Strategic	Business	Unit,	
assim como viabilizar a sua transformação di-
gital reforçando a sua capacidade de organiza-
ção e gestão através da utilização das TI.

Vieira & Araújo, S.A.
A	Vieira	&	Araújo,	S.A.,	é	uma	empresa	da	re-
gião Norte a operar no CAE 22292 - Fabricação 
de outros artigos de plástico, n.e. A empresa 
viu no projecto PME2WORLD a oportunidade 
de reforçar o seu crescimento nos mercados 
nacionais e internacionais através da actualiza-
ção da sua plataforma institucional com a im-
plementação de acções em marketing digital.

O reforço da sua presença digital através da 
criação de um site institucional, como canal 
de comunicação, permitiu à empresa alcan-
çar novos clientes e mercados com uma maior 
facilidade, permitindo um melhor posiciona-
mento no mercado externo. Adicionalmente, 
permitiu a sua introdução na economia digital 
fomentando uma melhoria do seu desempe-
nho organizacional e um aumento do volume 
de exportações.
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Workstation, Lda.
A Workstation, Lda., é uma empresa da região 
Norte a operar no CAE 18130 - Actividades de 
preparação da impressão e de produtos me-
dia. A empresa viu no projecto PME2WORLD a 
oportunidade de reforçar as suas capacidades 
estratégicas e melhorar o seu desempenho 
através da implementação de acções ao nível 
dos sistemas informáticos com a aquisição de 
um novo servidor.

A aquisição de um servidor permitiu aumentar 
a capacidade de armazenamento da empresa 
e aumentar a sua segurança, factores consi-
derados essenciais no desenvolvimento de 
serviços globais e integrados com conteúdos 
artísticos e criativos.

CONSIDERAÇõES

As 14 empresas envolvidas procederam à im-
plementação de processos no domínio imate-
rial de competitividade da economia digital e 
tecnologias de informação e comunicação com 
acções a incidir em dois níveis diferentes.

As	 empresas	Albipack	 –	 Sistemas	 e	 Tecnolo-
gias de Embalagens, Lda., Astrolábio – Orien-
tação	e	Estratégia,	S.A.,	Care	Kuidados	–	Ser-
viços	 Domiciliários,	 Lda.,	 Fátima	 Pereira	 &	
Carlos	Duarte,	 SROC,	Gula	 Visual,	 Lda.,	 KPF	
–	Consultores,	S.A.,	Lemos	ad	Valorem,	Lda.,	
Pronto	a	Imprimir	–	Webprint,	Lda.,	Solutions	
4	Growth,	Lda.	e	Vieira	Araújo,	S.A.	procede-
ram à implementação de acções de marketing 

digital e à implementação de plataformas de 
comércio electrónico e/ou presença Web.

Estas acções procuraram reforçar as capacida-
des estratégicas e de gestão competitiva das 
empresas através da elaboração de estudos, 
como estudos de diagnóstico, planos de ma-
rketing ou ferramentas de marketing. A criação 
de sites institucionais também permitiu a estas 
empresas aumentar a sua presença digital e 
brand	 awareness	 junto	 de	 clientes,	 permitin-
do desmaterializar e melhorar o desempenho 
de processos, alcançar um maior número de 
potenciais clientes e introduzir a empresa na 
economia digital.

Por	outro	lado,	as	empresas	Albipack	–	Sistemas	
e Tecnologias de Embalagens, Lda., Fátima Pe-
reira	&	Carlos	Duarte,	SROC,	KPF	–	Consultores,	
S.A.,	Lemos	ad	Valorem,	Lda.,	Mastergás	–	Pe-
dro	Paiva	&	Paiva	Combustíveis	Líquidos,	Lda.,	
O2A	–	Autoadesivos,	S.A.,	Pinkwave,	Lda.,	So-
lutions	4	Growth,	Lda.	e	Workstation	–	Soluções	
Gráficas, Lda. procederam à implementação e/
ou actualização dos seus sistemas informáticos, 
permitindo consolidar os processos efectuados 
ao nível da economia digital.

Estas acções permitiram às empresas adop-
tarem tecnologias de informação avançadas, 
possibilitando o desenvolvimento de novas 
estratégias de negócio, assim como viabilizar 
a sua transformação digital por intermédio da 
actualização da estrutura tecnológica interna, 
culminando no reforço das suas capacidades 
de organização e gestão através da utilização 
das tecnologias de informação.
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O 
Desenvolvimento de Novos 
Produtos,	 Serviços	 e	 Processos	
(DNPSP)	é	um	desafio	estratégi-
co cada vez maior para muitas 
empresas, sendo um elemen-

to fundamental para a sua competitividade. 
Obedecendo a um conjunto sistemático de 
etapas organizadas, este processo representa 
todos os esforços, actividades e investigações 
executadas no desenvolvimento de novos pro-
dutos, serviços ou processos com o intuito de 
culminar num produto final comercializável.

No âmbito do programa PME2WORLD quatro 
empresas procederam à implementação de 
medidas no âmbito do desenvolvimento e en-
genharia de produtos, serviços e processos:

•	 H.J.F.	Embalagens,	Lda.

•	 Noraqua	–	Consultores	de	Engenharia,	Lda.

•	 Pinkwave,	Lda.

•	 Solutions	4	Growth,	Lda.

As quatro empresas com acções no domínio 
imaterial de competitividade em desenvolvi-
mento e engenharia de produtos, serviços e 
processos são empresas da região norte com 
actividade em diferentes sectores e de dife-
rentes dimensões.

H.J.F. Embalagens, Lda.
A	H.J.F.	Embalagens,	Lda.,	é	uma	empresa	da	
região Norte a operar no CAE 82922 - Outras 
actividades de embalagem. A empresa viu no 
projecto PME2WORLD a oportunidade de ad-
quirir	um	novo	software,	o	SolidCAM	3	Eixos.

A	implementação	do	software	SolidCAM	3	ei-
xos no posto de trabalho, permitiu à empresa 
melhorar as suas capacidades de desenvolvi-
mento de produtos, potenciando a inovação 

e permitindo aumentar a sua competitividade 
e	flexibilidade.	Esta	implementação	vai	ao	en-
contro da dimensão “Processos de Desenvol-
vimento de Novos Produtos (DNP)”, uma das 
dimensões sobre as quais as melhores práticas 
devem incidir.

Noraqua 
– Consultores de Engenharia, Lda.
A Noraqua – Consultores de Engenharia, 
Lda., é uma empresa da região Norte a ope-
rar no CAE 71120 - Actividades de engenha-
ria e técnicas afins. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de adquirir um 
novo	software	de	gestão,	organização	interna	
e integração de acções comerciais, financeiras 
e administrativas.

A	 implementação	 deste	 software	 permitiu	 à	
empresa melhorar as suas capacidades de de-
senvolvimento de processos e de gestão, po-
tenciando a inovação e permitindo aumentar a 
sua competitividade. A implementação deste 
software	 vai	 ao	 encontro	 da	 dimensão	 “Pro-
cessos de Desenvolvimento de Novos Produ-
tos (DNP)”, uma das dimensões sobre as quais 
as melhores práticas devem incidir.

Pinkwave, Lda.
A	Pinkwave,	Lda.,	é	uma	empresa	de	região	
Norte a operar no CAE 47712 - Comércio a 
retalho de vestuário para bebés e crianças, 
em estabelecimentos especializados. A em-
presa viu no projecto PME2WORLD a opor-
tunidade de implementar um novo sistema 
automatizado de colocação de pedidos e en-
comendas.



25

A implementação deste novo sistema permitiu 
à empresa automatizar os processos de pedi-
dos e encomendas, de forma a reduzir o tem-
po de resposta a cliente nas áreas da empresa 
B2B e B2C, permitindo agilizar os processos, 
potenciar a inovação e permitir aumentar a sua 
competitividade. A implementação deste sof-
tware	 vai	 ao	 encontro	da	dimensão	 “Proces-
sos de Desenvolvimento de Novos Produtos 
(DNP)”, uma das dimensões sobre as quais as 
melhores práticas devem incidir.

Solutions 4 Growth, Lda.
A	Solutions	4	Growth,	Lda.,	é	uma	empresa	da	
região Norte a operar no CAE 47730 - Comér-
cio a retalho de produtos farmacêuticos, em 
estabelecimentos especializados. A empresa 
viu no projecto PME2WORLD a oportunidade 
de	 implementar	 um	 novo	 software	 de	 enge-
nharia de produtos.

A implementação deste novo sistema de in-
formação (ERP) permitiu à empresa incidir 
no desenvolvimento de processos, podendo 
começar a desenvolver processos de factu-
ração e monitorização de clientes. A imple-
mentação	de	tal	software	vai	ao	encontro	da	
dimensão “Processos de Desenvolvimento 
de Novos Produtos (DNP)”, uma das dimen-
sões sobre as quais as melhores práticas de-
vem incidir.

CONSIDERAÇõES

As	 quatro	 empresas	 (H.J.F.	 Embalagens,	 Lda.,	
a Noraqua – Consultores de Engenharia, Lda., 
a	Pinkwave,	Lda.	e	a	Solutions	4	Growth,	Lda.)	
procederam à implementação e alteração de 
processos de forma a obterem determinados 
benefícios em cada caso. Nos quatro casos, as 
empresas procederam à melhoria das suas capa-
cidades de desenvolvimento de produtos, pro-
cessos e serviços através do desenvolvimento 
dos “Processos de Desenvolvimento de Novos 
Produtos (DNP)” uma das 7 dimensões reco-
mendadas nas quais as melhores práticas devem 
incidir. Isto foi conseguido em todos os casos 
através	da	implementação	de	novos	softwares.

Conforme o apresentado no guia de boas prá-
ticas, pode-se verificar que estas alterações se 
encontram alinhadas com o que é considera-
do boa prática em três níveis destintos: 

•	 Ao	 nível	 da	 estratégia,	 uma	 vez	 que	 de-
monstraram articulação entre a empresa e 
a estratégia de inovação de produto;

•	 Ao	nível	dos	processos,	uma	vez	que	foram	
implementados novos processo com vista 
a impulsionar os produtos ao longo de vá-
rias etapas;

•	 Ao	nível	dos	recursos,	tendo	sido	os	recur-
sos necessários colocados ao dispor nas 
áreas funcionais determinadas para o de-
senvolvimento dos processos e actividades.
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O 
conceito eco-inovação significa 
ser economicamente competiti-
vo enquanto se respeita o meio 
ambiente. Consiste na introdu-
ção de produtos ou serviços, 

novos ou significativamente melhorados, pro-
cessos, mudanças organizacionais ou soluções 
de marketing que reduzem o uso de recursos 
naturais e a libertação de substâncias nocivas 
no seu ciclo de vida.

A eco-inovação é um conceito com ver-
tente económica e ambiental, significa ser 
economicamente competitivo enquanto se 
respeita o meio ambiente. Eco Inovação 
consiste na introdução de produtos ou ser-
viços, novos ou significativamente melhora-
dos, processos, mudanças organizacionais 
ou soluções de marketing que reduzem o 
uso de recursos naturais (incluindo mate-
riais, energia, água e terra) e a libertação 
de substâncias nocivas no seu ciclo de vida. 
A implementação de eco inovação permi-

te obter benefício económicos, ambientais, 
sociais e políticos.

No âmbito do programa PME2WORLD quatro 
empresas procederam à implementação de 
medidas no âmbito da eco-inovação, proce-
dendo à implementação e certificação do seu 
sistema de gestão ambiental de acordo com a 
norma	ISO	14001:2015:

•	 Endiprev,	S.A.

•	 Enermeter	–	Sistemas	de	Medição,	Lda.

•	 ESI	–	Engenharia,	Soluções	e	Inovação,	Lda.

•	 RO7	Engenharia,	Lda.

As quatro empresas com acções no domínio 
imaterial de competitividade em eco-inovação 
são empresas da região norte com actividade 
em diferentes sectores e de diferentes dimen-
sões.

As medidas implementadas tiveram por objec-
tivo a protecção do ambiente, através da pre-
venção ou mitigação de impactos ambientais 
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adversos, apoiar as organizações no cumpri-
mento de obrigações de conformidade e faci-
litar	o	controlo	ou	influencia	da	forma	como	os	
serviços e processos da empresa são realiza-
dos, e consequentemente, proporcionar uma 
melhoria no seu desempenho ambiental.

A sua implementação permitiu às empresas a 
obtenção de vários benefícios financeiros e 
operacionais, como a melhoria do desempenho 
dos processos, a estimulação da visibilidade 
da não qualidade com o objectivo da redução 
de custos levando à optimização dos recursos 
e melhoria contínua, melhorar a eco-eficiência 
dos processos minimizando os consumos de 

matérias primas, água e energia ou aumentar 
a eficácia e produtividade ao nível do controlo 
operacional, minimizando as multas e coimas 
associadas à não conformidade ambiental.

Endiprev, S.A.
A	 Endiprev,	 S.A.,	 é	 uma	 empresa	 da	 região	
Norte a operar no CAE 74900 - Outras acti-
vidades de consultoria, científicas, técnicas 
e similares, n. e. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade implementar 
um	 Sistema	 de	 Gestão	 Ambiental	 e	 obter	 a	
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respectiva certificação de acordo com a norma 
ISO	14001:2015.

A	 implementação	 do	 Sistema	 de	 Gestão	 Am-
biental constituía uma necessidade para a em-
presa na protecção do ambiente e na resposta às 
alterações das condições ambientais, em equilí-
brio com as necessidades socioeconómicas.

Enermeter, Lda.
A Enermeter, Lda., é uma empresa da região 
Norte a operar no CAE 26512 - Fabricação de 
instrumentos e aparelhos de medida, verifica-
ção, navegação e outros fins, n. e. A empresa 
viu no projecto PME2WORLD a oportunidade 
implementar	um	Sistema	de	Gestão	Ambien-
tal e obter a respectiva certificação de acordo 
com	a	norma	ISO	14001:2015.

A	implementação	do	Sistema	de	Gestão	Am-
biental permitiu à empresa melhorar o de-
sempenho dos processos, melhorar a sua 
eco-eficiência, reduzindo consumos de ma-
térias-primas, água e energia, e reduzir não 
conformidades legais minimizando as multas e 
coimas associadas ao ambiente.

ESI – Engenharia, Soluções 
e Inovação, Lda.
A	 ESI	 –	 Engenharia,	 Soluções	 e	 Inovação,	
Lda., é uma empresa da região Norte a 
operar no CAE 28293 - Fabricação de ou-
tras máquinas diversas de uso geral, n.e. 
A empresa viu no projecto PME2WORLD 
a	 oportunidade	 implementar	 um	 Sistema	
de Gestão Ambiental e obter a respectiva 
certificação	 de	 acordo	 com	 a	 norma	 ISO	
14001:2015.

A	 implementação	 do	 Sistema	 de	 Gestão	
Ambiental constituía uma necessidade para 
a empresa face às exigências impostas por 
um mercado crescentemente mais com-
petitivo e exigente. A sua implementação 
teve por objectivo a protecção do ambien-
te, procurando prevenir e mitigar impactos 
ambientais adversos, cumprir com as obri-
gações de conformidade e obter uma me-
lhoria no seu desempenho ambiental.

RO7 Engenharia, Lda.
A RO7 Engenharia, Lda., é uma empresa da 
região Norte a operar no CAE 43992 - Ou-
tras actividades especializadas de constru-
ção diversas, n. e. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade implementar 
um	 Sistema	 de	 Gestão	 Ambiental	 e	 obter	 a	
respectiva certificação de acordo com a norma 
ISO	14001:2015.

A	implementação	do	Sistema	de	Gestão	Am-
biental teve por objectivo melhorar o desem-
penho operacional da empresa, procurando 
estimular a qualidade, optimizar os recursos 
através da eco-eficiência e reduzir os riscos as-
sociados a acidentes ambientais.

CONSIDERAÇõES

As	quatro	empresas	 (Endiprev,	S.A.,	Enerme-
ter	–	Sistemas	de	Medição,	Lda.,	ESI	–	Enge-
nharia,	Soluções	e	Inovação,	Lda.	e	RO7	Enge-
nharia, Lda.) procederam à implementação do 
Sistema	de	Gestão	Ambiental	e	obtenção	da	
respectiva certificação de acordo com a norma 
ISO	14001:2015.	 Sendo	 a	 ISO	14001:2015	 a	
norma ambiental mais bem-sucedida no mun-
do, a sua implementação e certificação cons-
titui uma excelente base e o ponto de partida 
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para empresas que desejem desenvolver me-
didas no âmbito da eco inovação, estando por 
esse mesmo motivo alinhadas com as boas 
práticas.

Desta forma, as implementações destas 
acções tiveram por objectivo a protecção 
do ambiente, através da prevenção e mi-

tigação de impactos ambientais adversos, 
apoiar a organização no cumprimento de 
obrigações de conformidade ambientais e 
proporcionar uma melhoria no seu desem-
penho ambiental através de uma maior eco-
eficiência na utilização de matérias-primas, 
água e energia.
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A 
qualidade é um factor crítico para 
a sustentabilidade das empresas 
a longo prazo. O conceito de 
qualidade como zero defeitos de-
fende que uma maior qualidade 

permite às empresas reduzir custos através da 
redução de taxas de erros, falhas e desperdí-
cios e reduzir a insatisfação dos clientes, per-
mitindo ainda aumentar a sua produtividade e 
desempenho.

Desta forma, a qualidade torna-se num factor 
crítico para a satisfação dos clientes e manter 
a sua lealdade de forma a continuarem a inte-
ragirem com a empresa e adquirirem os seus 
produtos e serviços no futuro.

Uma	das	formas	em	que	as	empresas	podem	
desenvolver a qualidade é através da imple-
mentação de um processo de normalização. A 
implementação	dos	 requisitos	 da	 norma	 ISO	
9001 permite às empresas incidirem sobre o 
factor qualidade e constitui o ponto de partida 
para a maior parte das organizações que procu-

ram implementar processos de melhoria contí-
nua.	A	norma	ISO	9001	é	baseada	na	ideia	da	
melhoria contínua, tendo sido desenhada para 
ser	 suficientemente	 flexível	 para	 ser	 utilizada	
por diversos tipos de organizações.

No âmbito do projecto PME2WORLD, 25 em-
presas procederam à implementação de me-
didas no âmbito da qualidade, com a imple-
mentação	de	diferentes	Sistema	de	Gestão	e	
obtenção das respectivas certificações:

•	 Akivinos,	Lda.

•	 António	Ezequiel,	Lda.

•	 Ar	Júnior,	Lda.

•	 Box	4,	Lda.

•	 Carvalho	&	Mota,	Lda.

•	 Combitur	–	Construções,	S.A.

•	 ESI	–	Engenharia,	Soluções	e	Inovação,	Lda.

•	 Exporplás	 –	 Indústria	 de	 Exportação	 de	
Plásticos,	S.A.

•	 Fabripixel	–	Unipessoal,	Lda.
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•	 Fullprojekts,	Lda.

•	 Fuste	–	Construção	Imobiliária,	S.A.

•	 João	Matos	&	Ribeiro	2	–	Obras	Públicas	e	
Engenharia, Lda.

•	 Larus	–	Artigos	para	Construção	e	Equipa-
mento, Lda.

•	 Less	KW,	Lda.

•	 Litoral	Regas	–	Comércio	e	Apoio	à	Agri-
cultura, Lda.

•	 Macro	 Frio	 –	 Comércio	 Internacional	 de	
Produtos	Alimentares,	S.A.

•	 Metaveiro,	Lda.

•	 Noraqua	–	Consultores	de	Engenharia,	Lda.

•	 O2A	–	Autoadesivos,	S.A.

•	 Pabi,	S.A.

•	 Pribogas	–	Distribuição	de	Gás	Doméstico,	Lda.

•	 RO7	Engenharia,	Lda.

•	 Transportes	SJM,	Lda.

•	 Virtugal,	Lda.

•	 Workstation	–	Soluções	Gráficas,	Lda.

As 25 empresas com acções no domínio ima-
terial de competitividade em qualidade são 
empresas da região norte e centro, com acti-
vidade em diferentes sectores, apresentando 
diferentes dimensões.

Akivinos, Lda.
A Akivinos, Lda., é uma empresa da região 
Norte a operar no CAE 46341 - Comércio por 
grosso de bebidas alcoólicas. A empresa viu 
no projecto PME2WORLD a oportunidade de 
implementar	 os	 seus	 Sistemas	 de	Gestão	da	
Qualidade	e	de	Segurança	Alimentar	e	obter	
as respectivas certificações de acordo com as 
normas	ISO	9001:2015	e	ISO	22000:2018.

A implementação dos dois sistemas de gestão 
teve por base a necessidade da empresa de 
fazer face não só às exigências impostas por 
um mercado cada vez mais competitivo, mas 
também pelo reconhecimento que a imple-
mentação	de	tal	sistema	conduz	a	uma	reflexão	
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sobre o modelo organizacional, contribuindo 
para a melhoria do desempenho operacional. 
Estas acções permitiram melhorar o posicio-
namento da empresa no mercado, melhorar o 
desempenho dos processos, aumentar a ren-
tabilidade geral da empresa, melhorar a qua-
lidade dos produtos e aumentar a visibilidade 
da marca no mercado.

António Ezequiel, Lda.
A António Ezequiel, Lda., é uma empresa da 
região Centro a operar no CAE 46390 - Comér-
cio por grosso não especializado de produtos 
alimentares, bebidas e tabaco. A empresa viu 
no projecto PME2WORLD a oportunidade de 
implementar	o	seu	Sistema	de	Gestão	da	Qua-
lidade, obtendo a certificação de acordo com 
a	norma	ISO	9001:2015.

Sendo	uma	empresa	a	operar	no	sector	alimen-
tar, e com uma base de clientes no mercado na-
cional exigentes, a implementação do sistema 
de gestão resultou da estratégia e objectivos 
definidos. Esta acção contribuiu para a melhoria 
dos resultados operacionais, aumento da cartei-
ra de clientes, incluindo os internacionais, e na 
optimização dos meios e recursos disponíveis.

Ar Júnior, Lda.
A	Ar	 Júnior,	 Lda.,	 é	 uma	 empresa	 da	 região	
Centro a operar no CAE 28250 - Fabricação 
de Equipamento não doméstico para refrige-
ração e ventilação. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de actualizar o 
seu	Sistema	de	Gestão	da	Qualidade	para	 a	
versão mais actual.

Esta decisão foi estabelecida fruto da orien-
tação estratégica da empresa em continuar a 

aumentar a sua carteira de clientes e manter 
a sua sustentabilidade e mercados externos. 
Este investimento contribuiu para o fortale-
cimento da imagem corporativa e dos seus 
produtos, permitir a entrada em mercados e 
acesso a novos clientes, optimizar processos 
e aumentar a qualidade e satisfação dos seus 
clientes.

Box 4, Lda.
A Box 4, Lda., é uma empresa da região Cen-
tro a operar no CAE 86210 - Actividades de 
prática médica de clínica geral, em ambulató-
rio. A empresa viu no projecto PME2WORLD a 
oportunidade	de	 implementar	o	 seu	Sistema	
de Gestão da Qualidade e obter a respecti-
va	 certificação	 de	 acordo	 com	 a	 norma	 ISO	
9001:2015.

Estas acções tiveram por base a estratégia 
adoptada pela empresa de expansão no conti-
nente africano e início de actividade em países 
da américa latina. Esta certificação permitiu à 
empresa dar continuidade à estratégia deline-
ada, fortalecendo a sua imagem corporativa e 
dos seus serviços, aumento da qualidade dos 
serviços prestados e permitir o aumento das 
suas exportações.

Carvalho & Mota, Lda.
A	Carvalho	&	Mota,	Lda.,	é	uma	empresa	da	
região Norte a operar no CAE 25120 - Fa-
bricação de portas, janelas e elementos si-
milares em metal. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de actualizar o 
seu	Sistema	de	Gestão	da	Qualidade,	obtendo	
a certificação da versão mais actual de acordo 
com	a	respectiva	norma	ISO	9001:2015.



34

Estudo dE bEnchmarking
projecto pme2world

Sendo	uma	empresa	do	sector	da	construção	
civil e com uma base de clientes exigente, a 
sua estratégia assenta na prestação do melhor 
serviço em todos os momentos ao cliente final, 
sendo fundamental para a sua operacionalida-
de a manutenção do seu sistema de gestão. A 
realização deste investimento permitiu conso-
lidar o controlo da qualidade e a qualificação 
para a produção, possibilitando a obtenção de 
uma maior robustez e eficácia, bem como a 
capacidade de aumentar as suas exportações.

Combitur – Construções, S.A.
A	Combitur	 –	 Construções,	 S.A.,	 é	 uma	 em-
presa da região Norte a operar no CAE 
41200 - Construção de edifícios (residenciais 
e não residenciais). A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de actualizar o 
seu	Sistema	de	Gestão	da	Qualidade,	obtendo	
a certificação da versão mais actual de acordo 
com	a	respectiva	norma	ISO	9001:2015.

Num contexto de incerteza, generalizada re-
tracção, alteração sistemática e imprevisível 
dos	factores	influenciadores	de	competitivida-
de das organizações, a empresa viu a necessi-
dade	de	proceder	à	transição	do	seu	Sistema	
de Gestão da Qualidade. Esta acção permitiu 
aumentar a sua competitividade, melhorar os 
seus processos operacionais e proceder a uma 
gestão mais sustentável e com maior perspec-
tiva de crescimento.

ESI 
– Engenharia, Soluções e Inovação, Lda.
A	ESI	–	Engenharia,	Soluções	e	Inovação,	Lda.,	
é uma empresa da região Norte a operar no 
CAE 28293 - Fabricação de outras máquinas 

diversas de uso geral, n.e. A empresa viu no 
projecto PME2WORLD a oportunidade de 
proceder	à	implementação	do	seu	Sistema	de	
Gestão da Qualidade para a sua versão mais 
actual.

A	 implementação	 do	 Sistema	 de	 Gestão	 da	
Qualidade constituía uma necessidade para a 
empresa face às exigências impostas por um 
mercado crescentemente mais competitivo e 
exigente. A realização destas acções permi-
tiu o reforço das suas capacidades de gestão 
e organização, potenciando os processos de 
gestão.

Exporplás – Indústria de 
Exportação de Plásticos, S.A.
A Exporplás – Indústria de Exportação de Plás-
ticos,	S.A.,	é	uma	empresa	da	região	Centro	a	
operar no CAE 13941 - Fabricação de cordo-
aria. A empresa viu no projecto PME2WORLD 
a oportunidade de proceder à actualização e 
respectiva	certificação	do	seu	Sistema	de	Ges-
tão	da	Qualidade	de	acordo	com	a	norma	ISO	
9001:2015.

A certificação de acordo com a respectiva 
versão actualizada da norma constituía uma 
necessidade da empresa fruto da orientação 
estratégica da empresa em procurar garantir 
a satisfação dos clientes, garantir a conformi-
dade de produtos e assegurar a coerência dos 
processos.

A implementação desta acção permitiu am-
pliar a capacidade da empresa de exportar, 
permitindo fortalecer a imagem de qualidade 
dos seus produtos, reforçando as suas capaci-
dades de organização e gestão e permitindo 
dar continuidade ao enfoque nos processos 
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de gestão relevantes para a melhoria contínua 
e qualidade dos seus produtos.

Fabripixel – Unipessoal, Lda.
A	Fabripixel	–	Unipessoal,	Lda.,	é	uma	empre-
sa da região Norte a operar no CAE 18120 - 
Outra impressão. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de proceder à 
transição	do	seu	Sistema	de	Gestão	da	Quali-
dade	para	a	versão	mais	actual	da	norma	ISO	
9001:2015.

Esta transição teve como principal objectivo 
assegurar um desdobramento mais eficaz das 
intenções estratégicas e uma gestão mais efi-
caz dos objectivos dos diferentes processos, 
possibilitando reforçar as capacidades de or-
ganização e gestão e melhorar os processos, 
aumentando a capacidade de resposta a ne-
cessidades de novos clientes e solicitações do 
mercado externo.

Fullprojekts, Lda.
A Fullprojekts, Lda., é uma empresa da região 
Norte a operar no CAE 71120 - Actividades de 
engenharia e técnicas afins. A empresa viu no 
projecto PME2WORLD a oportunidade de im-
plementar	no	seu	seio	um	Sistema	de	Gestão	
da Qualidade e obter a respectiva certificação 
de	acordo	com	a	norma	ISO	9001:2015.

A decisão da implementação de tal sistema 
assentou no reconhecimento pela empresa 
da necessidade de organizar a sua estrutura 
interna e a sua ligação com o exterior. A sua 
execução permitiu a melhoria do posiciona-
mento estratégico, bem como do seus pro-
cessos, práticas e metodologias, resultando 
na incorporação do conceito de qualidade e 

melhoria contínua no seu processo de gestão 
e organização.

Fuste – Construção Imobiliária, S.A.
A	Fuste	–	Construção	Imobiliária,	S.A.,	é	uma	
empresa da região Norte a operar no CAE 
41200 - Construção de edifícios (residenciais 
e não residenciais). A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de actualizar o 
seu	Sistema	de	Gestão	da	Qualidade,	obtendo	
a certificação da versão mais actual de acordo 
com	a	respectiva	norma	ISO	9001:2015.

Esta actualização permitiu à empresa fortale-
cer o conceito de qualidade presente nos seus 
produtos e serviços, aumentando a capaci-
dade de resposta às várias necessidades dos 
clientes e registando melhorias operacionais, 
possibilitando reforçar as suas capacidades de 
gestão e organização.

João Matos & Ribeiro 2 
– Obras Públicas e Engenharia, Lda.
A	João	Matos	&	Ribeiro	2	–	Obras	Públicas	e	
Engenharia, Lda., é uma empresa da região 
Norte a operar no CAE 36001 - Captação e tra-
tamento de água. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de implementar 
e	certificar	o	seu	Sistema	de	Gestão	da	Quali-
dade	de	acordo	com	a	norma	ISO	9001:2015.

Este investimento foi executado como respos-
ta das exigências impostas por um mercado 
competitivo, bem como do reconhecimento 
que advém de tal procedimento. Desta for-
ma, a sua implementação permitiu à empresa 
estabelecer o seu posicionamento estratégi-
co, melhorar a sua capacidade de gestão, o 
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desempenho dos processos e as qualificações 
dos colaboradores, bem como aumentar a sa-
tisfação dos clientes e a rentabilidade geral da 
empresa. Isto permitiu à empresa aumentar a 
sua competitividade, a satisfação dos clientes e 
reforçar a noção de qualidade presente na pró-
pria empresa e nos seus produtos e serviços.

Larus – Artigos para Construção 
e Equipamento, Lda.
A Larus – Artigos para Construção e Equipa-
mento, Lda., é uma empresa da região Centro 
a operar no CAE 31092 - Fabricação de mo-
biliário metálico para outros fins. A empresa 
viu no projecto PME2WORLD a oportunidade 
de proceder à implementação e certificação 
do	seu	Sistema	de	Gestão	da	Qualidade	de	
acordo	com	a	norma	ISO	9001:2015.

Esta oportunidade permitiu à empresa objec-
tivar uma melhoria na sua competitividade, 
permitindo debruçar-se sobre a sua estrutura 
organizacional e as competências dos colabo-
radores, permitindo por em prática acções de 
intervenção de forma a melhorar a qualidade 
presente na empresa. A sua implementação 
permitiu reforçar as capacidades estratégicas 
e melhorar a sua capacidade de gestão, pos-
sibilitando reforçar a sua posição no merca-
do.

Less KW, Lda.
A	 Less	 Kw,	 Lda.,	 é	 uma	 empresa	 da	 região	
Norte a operar no CAE 43210- Instalação eléc-
trica. A empresa viu no projecto PME2WORLD 
a	oportunidade	de	implementar	o	seu	Sistema	

de Gestão da Qualidade e obter a respecti-
va	 certificação	 de	 acordo	 com	 a	 norma	 ISO	
9001:2015.

Esta decisão teve por base o facto de a consti-
tuição de tal sistema ser um aspecto preponde-
rante para o sucesso da empresa, não só pela 
importância de sistematizar e clarificar meto-
dologias de realização de diferentes activida-
des, como também das exigências impostas 
pelos clientes. A sua implementação permitiu 
à empresa alcançar uma melhor organização 
interna de processos e actividades, obtendo 
ganhos de produtividade, eficiência e melho-
ria da capacidade de resposta a necessidades 
de novos clientes.

Litoral Regas – Comércio e Apoio à 
Agricultura, Lda.
A Litoral Regas – Comércio e Apoio à Agricul-
tura, Lda., é uma empresa da região Centro a 
operar no CAE 33200- Instalação de máqui-
nas e de equipamentos industriais. A empresa 
viu no projecto PME2WORLD a oportunidade 
de	 proceder	 à	 implementação	 do	 Sistema	
de Gestão da Qualidade e obter a respecti-
va	 certificação	de	 acordo	 com	a	 norma	 ISO	
9001:2015.

A realização deste investimento teve por intui-
ção procurar concretizar o potencial existente 
a nível do desempenho global da organiza-
ção. A sua execução permitiu o aumento da 
qualidade no seio da organização, melhoria 
do desempenho dos processos e reforço da 
qualificação dos colaboradores, permitindo o 
seu reforço ao nível das capacidades de orga-
nização e gestão.
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Macro Frio – Comércio Internacio-
nal de Produtos Alimentares, S.A.
A Macro Frio – Comércio Internacional de Pro-
dutos	Alimentares,	S.A.,	é	uma	empresa	da	re-
gião Norte a operar no CAE 46390- Comércio 
por grosso não especializado de produtos ali-
mentares, bebidas e tabaco. A empresa viu no 
projecto PME2WORLD a oportunidade de pro-
ceder	a	actualização	do	seu	Sistema	de	Ges-
tão da Qualidade, obtendo a certificação da 
versão	mais	actual	da	norma	ISO	9001:2015.

Esta acção teve como objectivo dar continuida-
de à política de investimentos adoptada pela 
empresa direccionada para a melhoria contínua 
e acompanhamento das necessidades do mer-
cado. A sua execução permitiu fortalecer a ima-
gem corporativa e dos seus produtos junto de 
clientes, obter melhorias internas ao nível da or-
ganização e processos e obter um aumento do 
volume de facturação, da eficácia na produção 
e do número de clientes no mercado externo 
com respectivo aumento das exportações.

Metaveiro, Lda.
A Metaveiro, Lda., é uma empresa da região 
Centro a operar no CAE 46690 - Comércio por 
grosso de outras máquinas e equipamentos. 
A empresa viu no projecto PME2WORLD a 
oportunidade	de	implementar	um	Sistema	de	
Gestão da Qualidade e obter a certificação de 
acordo	com	a	norma	ISO	9001:2015.

Esta acção permitiu dar continuidade à sua es-
tratégia de enfoque na qualidade e na satisfa-
ção do cliente. Desta forma, a sua execução 
possibilitou reforçar o foco das actividades no 
cliente, reforçar internamente os colaborado-
res, melhorar o desempenho de processos e 

reduzir não conformidades, levando a um au-
mento da visibilidade da marca e dos seus ser-
viços, bem como um melhor posicionamento 
nos mercados externos.

Noraqua 
– Consultores de Engenharia, Lda.
A Noraqua – Consultores de Engenharia, 
Lda., é uma empresa da região Norte a ope-
rar no CAE 71120 - Actividades de engenha-
ria e técnicas afins. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de implementar 
e	certificar	um	Sistema	de	Gestão	da	Qualida-
de	de	acordo	com	a	norma	ISO	9001:2105.

A realização deste investimento procurou que 
a empresa adquirisse ganhos de competiti-
vidade como resultado do reforço das suas 
capacidades de organização e gestão. A sua 
concretização permitiu a melhoria no desem-
penho de processos internos, redução de não 
conformidades, aumento da visibilidade da 
imagem institucional e dos seus serviços e o 
aumento da eficácia de processos internos.

O2A – Autoadesivos, S.A.
A	O2A	 –	 Autoadesivos,	 S.A.,	 é	 uma	 empre-
sa da região Centro a operar no CAE 32996 
- Outras indústrias transformadoras diversas, 
n. e. A empresa viu no projecto PME2WORLD 
a oportunidade de actualizar e certificar o 
seu	 Sistema	 de	 Gestão	 da	 Qualidade	 (ISO	
9001:2015)	e	Sistema	de	Gestão	da	Qualida-
de para organizações da indústria automóvel 
(IATF 16949:2016).

A implementação e certificação de ambos 
Sistemas	 de	 Gestão	 pretendeu	 consolidar	 o	
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desenvolvimento a empresa no mercado au-
tomóvel através da sua integração nos painéis 
de fornecedores aprovados dos Tier one e Tier 
two.	A	sua	execução	permitiu	reforçar	e	melho-
rar processos internos, aumentar a visibilidade 
da imagem institucional e dos serviços pres-
tados, aumentar as exportações e melhorar o 
seu desempenho e competitividade.

Pabi, S.A.
A	Pabi,	S.A.	é,	é	uma	empresa	da	região	Cen-
tro a operar no CAE 32996 - Descasque e 
transformação de frutos de casca rija comestí-
veis. A empresa viu no projecto PME2WORLD 
a	 oportunidade	 de	 implementar	 o	 seu	 Siste-
ma de Gestão da Qualidade de acordo com a 
versão	mais	actual	da	norma	ISO	9001:2015	e	
obter a sua certificação.

A	 implementação	do	 seu	Sistema	de	Gestão	
da Qualidade constituía uma necessidade face 
às exigências impostas por um mercado cada 
vez mais competitivo e ao reconhecimento 
que advém da realização e implementação de 
tal sistema. A sua concretização permitiu forta-
lecer a imagem corporativa e dos seus produ-
tos junto de clientes, acesso a novos clientes 
e mercados, aumentar a capacidade e eficácia 
de resposta às necessidades de novos clientes 
e mercados e agilizar processos internos, au-
mentando a sua produtividade.

Pribogas – Distribuição de Gás 
Doméstico, Lda.
A Pribogas – Distribuição de Gás Doméstico, 
Lda., é uma empresa da região Centro a operar 
no CAE 46711 - Comércio por grosso de pro-
dutos petrolíferos. A empresa viu no projecto 

PME2WORLD a oportunidade de implementar 
e	certificar	um	Sistema	de	Gestão	da	Qualida-
de	de	acordo	com	a	norma	ISO	9001:2015.

Tendo como orientação estratégica o cres-
cimento sustentado e o alargamento da sua 
área geográfica na distribuição de gás, a em-
presa procurou com esta acção melhorar os 
processos internos e a estrutura organizacio-
nal. A sua execução permitiu através de uma 
gestão mais sustentável e transversal, melho-
rar os processos, metodologias e organização 
interna, melhorar o posicionamento no merca-
do, reforçar a qualificação dos colaboradores, 
diminuir erros, defeitos e não conformidades e 
aumentar a visibilidade e valor percepcionado 
da marca.

RO7 Engenharia, Lda.
A RO7 Engenharia, Lda., é uma empresa da 
região Norte a operar na CAE 43992 - Ou-
tras actividades especializadas de constru-
ção diversas, n. e. A empresa viu no projecto 
PME2WORLD a oportunidade de implementar 
um	Sistema	de	Gestão	da	Qualidade	de	acor-
do	com	a	norma	ISO	9001:2015	e	obter	a	sua	
respectiva certificação.

A	 implementação	 de	 um	 Sistema	 de	Gestão	
da Qualidade constituía uma necessidade da 
empresa face às exigências impostas por um 
mercado competitivo e pelo reconhecimento 
que a implementação de tal sistema conduz a 
uma	reflexão	do	modelo	organizacional	aliado	
a uma gestão por objectivos e a um conjunto 
de metodologias que contribuem para a me-
lhoria do desempenho operacional da organi-
zação. A concretização desta acção permitiu 
aumentar a capacidade e eficácia na resposta 
às solicitações de clientes, fortalecer a imagem 
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corporativa e dos seus produtos, acesso a no-
vos clientes e mercados e agilização e melho-
ria nos processos internos.

Transportes SJM, Lda.
A	Transportes	 SJM,	 Lda.,	 é	 uma	empresa	da	
região Norte a operar no CAE 49410 - Trans-
portes rodoviários de mercadorias. A empresa 
viu no projecto PME2WORLD a oportunidade 
de proceder à implementação e certificação 
do	respectivo	Sistema	de	Gestão	da	Qualida-
de	de	acordo	com	a	ISO	9001:2015.

Esta acção teve por base uma necessidade 
de intervenção resultada da falta de organiza-
ção nos seus procedimentos de trabalho, bem 
como na monitorização do desempenho dos 
diferentes processos relevantes. 

A	 implementação	 do	 Sistema	 de	 Gestão	 da	
Qualidade permitiu à empresa a melhoria do 
desempenho, das capacidades de organiza-
ção e gestão e da competitividade, melhoria 
do posicionamento no mercado, reforço das 
qualificações dos colaboradores, melhoria da 
qualidade e aumento da visibilidade da em-
presa.

Virtugal, Lda.
A Virtugal, Lda., é uma empresa da região 
Norte a operar no CAE 46460 - Comércio por 
grosso de produtos farmacêuticos. A empresa 
viu no projecto PME2WORLD a oportunida-
de	de	actualizar	e	certificar	o	seu	Sistema	de	
Gestão da Qualidade de acordo com a versão 
mais	actual	da	norma	ISO	9001:2015.

A	migração	do	Sistema	de	Gestão	da	Quali-
dade para a versão mais actual constituía uma 

necessidade da empresa, uma vez que permi-
tiria assegurar um desdobramento mais efi-
caz das intenções estratégicas e uma gestão 
mais eficaz dos objectivos dos diferentes pro-
cessos. A sua execução permitiu fortalecer a 
imagem de qualidade dos seus produtos junto 
dos clientes, melhorar o posicionamento no 
mercado interno e externo e melhorar o seu 
desempenho global, permitindo o reforço das 
suas capacidades de organização e gestão.

Workstation 
– Soluções Gráficas, Lda.
A	Workstation	–	Soluções	Gráficas,	Lda.,	é	uma	
empresa da região Norte a operar no CAE 
18130 - Actividades de preparação da impres-
são e de produtos media. A empresa viu no 
projecto PME2WORLD a oportunidade de im-
plementar	 o	 Sistema	 de	Gestão	 da	Qualida-
de e obter a respectiva certificação de acordo 
com	a	norma	ISO	9001:2015.

A implementação desta acção teve por base 
a necessidade da empresa em proceder à sua 
organização interna por forma a ver melhora-
do o seu desempenho. A sua execução permi-
tiu diminuir as não conformidades e reclama-
ções, aumentar a eficácia na concretização das 
intenções estratégicas no mercado nacional e 
europeu, fortalecer a imagem de qualidade da 
empresa e dos seus produtos e serviços junto 
de clientes e melhorar o sue posicionamento 
no mercado.

CONSIDERAÇõES

As 25 empresas procederam à implementação 
ou	actualização	do	Sistema	de	Gestão	da	Qua-
lidade e obtenção da respectiva certificação 
de	acordo	com	a	norma	ISO	9001:2015.	Adi-
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cionalmente, a empresa O2A – Autoadesivos, 
S.A.	implementou	e	certificou	um	Sistema	de	
Gestão da Qualidade para organizações da in-
dústria automóvel (IATF 16949:2016).

A utilização correcta de normas permite facili-
tar a competitividade das organizações e ser-
viços, garantindo a segurança dos produtos, 
equipamento e sistemas, diminuindo erros, re-
duzindo custos, promovendo o entendimento 
técnico comum por intermédio da compatibi-
lidade e interoperabilidade, e facilitam ainda a 
realização de actos contratuais e entrada em 
novos mercados.

A implementação e certificação de um 
sistema de gestão da qualidade, por in-
termédio	da	norma	NP	EN	ISO	9001:2015	
visou garantir a uniformidade e transpa-
rência das metodologias existentes para 
aumentar a satisfação dos clientes e pre-
venir a ocorrência de não conformidades 
e reclamações. Desta forma, a sua imple-
mentação possibilitou às empresas alte-
rarem e melhorarem os seus processos, 
produtos e serviços, permitindo o desen-
volvimento das suas capacidades estraté-
gicas.
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O 
projecto PME2WORLD – Pro-
grama de Qualificação e Ca-
pacitação das PME, procurou 
fomentar o aumento da com-
petitividade,	 flexibilidade	 e	

capacidade de resposta das PMEs ao mer-
cado global, através de um crescimento sus-
tentável, assente no reforço das capacidades 
de inovação, bem como reforçar as capaci-
dades estratégicas das PMEs industriais, da 
sua competitividade e produtividade, dan-
do-lhes condições de contexto de gestão 
para que estas possam criar uma cultura de 
inovação.

Para tal, foram constituídos cinco domínios 
imateriais de competitividade temáticos nos 
quais as acções implementadas pelas empre-
sas puderam incidir:

•	 Inovação	organizacional	e	gestão;

•	 Economia	digital	e	tecnologias	de	informa-
ção e comunicação;

•	 Desenvolvimento	e	engenharia	de	produ-
tos, serviços e processos;

•	 Eco-inovação;

•	 Qualidade.

De forma a tornar possível a comparação entre 
os vários resultados obtidos por cada empre-
sa nos vários domínios temáticos, os diferentes 
benefícios foram sintetizados e aglomerados, 
sendo agrupados em 11 categorias diferentes:

•	 Aumento de Clientes/mercados: as ac-
ções implementadas permitiram às empre-
sas alcançar um maior número de poten-
ciais clientes e mercados;

•	 Eficiência: as acções implementadas per-
mitiram às empresas obter uma maior efici-
ência na realização da sua actividade, per-
mitindo uma melhor optimização de meios 
e recursos utilizados;

•	 Inovação: as acções implementadas permi-
tiram às empresas melhorar as suas capaci-
dades de desenvolver produtos, processos 
e serviços;

•	 Melhoria de processos: as acções im-
plementadas pelas empresas permitiram 
melhorar os procedimentos, permitindo 
melhorar e agilizar processos, consolidar 
metodologias e melhorar estrutura inter-
na;

•	 Melhoria operacional: as acções imple-
mentadas permitiram às empresas melho-
rar os resultados operacionais, como obter 
um aumento do seu volume de negócios, 
aumento das exportações ou melhorar a 
sua rentabilidade;

•	 Produtividade: as acções implementadas 
permitiram às empresas obter um aumento 
da produtividade;

•	 Qualidade: as acções implementadas per-
mitiram aumentar a qualidade dos pro-
dutos/serviços e a satisfação dos clientes 
através da redução de defeitos, não con-
formidades e reclamações;

•	 Recursos Humanos: as acções implemen-
tadas permitiram às empresas aumentar 
a qualificação, motivação e/ou satisfação 
dos seus colaboradores; 

•	 Redução de custos: as acções implemen-
tadas permitiram às empresas a redução 
de custos;

•	 Reforço da capacidade de gestão: as 
acções implementadas permitiram às em-
presas reforçar a capacidade de gestão 
tornando-a mais abrangente e transversal, 
incluindo novas análises de risco, monito-
rização de indicadores, gestão do conhe-
cimento, incorporação de conceitos chave 
como qualidade ou inovação, entre outros 
factores;
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•	 Reforço da Imagem de produtos/servi-
ços: as acções implementadas permitiram 
às empresas reforçar e valorizar junto de 
clientes e/ou mercados internos e externos 
a sua imagem institucional e/ou dos seus 
produtos/serviços, criando valor acrescen-
tado.

A classificação dos benefícios por catego-
rias mais gerais possibilita assim a criação 
de uma matriz de análise, permitindo a com-
paração dos vários benefícios obtidos entre 
os 5 domínios imateriais de competitividade 
temáticos.

No entanto, torna-se necessário salvaguardar 
que a análise realizada apenas permite cons-
tatar a tipologia dos benefícios obtidos. A sua 
análise não permite tirar ilações ao nível do 
grau de intensidade dos resultados obtidos, 
impossibilitando a comparação entre os bene-
fícios obtidos nos vários domínios temáticos.

Adicionalmente, também se torna necessário 
elencar que a diferença do número de par-
ticipantes	 em	 cada	 domínio	 influenciou	 os	
resultados	obtidos.	Sendo	que	cada	empresa	
apresenta necessidades específicas, as ac-
ções implementadas e os benefícios obtidos 
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encontram-se interligados com as mesmas. 
Como tal, quanto mais elevado for o número 
de participantes, maior o potencial de possí-
veis benefícios a obter. Por consequente, o 
processo dedutivo de análise apenas permite 
identificar os benefícios obtidos nestes casos, 
não sendo excluída a possibilidade de, com 
participantes adicionais, o domínio poder vir 
a possibilitar a obtenção dos outros benefí-
cios em questão.

Inovação Organizacional e Gestão
As acções realizadas pelas 6 empresas parti-
cipantes permitiram que estas beneficiassem 
de um conjunto de melhorias: aumentos de 
eficiência, inovação, melhoria dos processos, 
da produtividade, da qualidade, dos recursos 
humanos, redução de custos e reforço da ca-
pacidade de gestão. Este conjunto de efeitos 
permitiu aos participantes reforçar as suas ca-
pacidades estratégicas, permitindo aumentar 
a	sua	competitividade	e	flexibilidade,	encon-
trando-se numa situação melhor e com melhor 
capacidade para dar resposta às solicitações e 
exigências do mercado global.

Economia Digital e Tecnologias de 
Informação e Comunicação
As acções realizadas pelas 12 empresas par-
ticipantes permitiram que estas beneficias-
sem de um conjunto de melhorias: aumento 
de clientes/mercados, eficiência, inovação, 
melhoria de processos, operacional, de pro-
dutividade, redução de custos e reforço da 
sua capacidade de gestão e da imagem. Este 
conjunto de efeitos permitiu às empresas par-
ticipantes reforçar as suas capacidades estra-

tégicas, permitindo aumentar a sua competiti-
vidade e iniciar ou dar continuidade aos seus 
processos de internacionalização, passando a 
encontrarem-se com uma melhor capacidade 
para dar resposta às solicitações e exigências 
do mercado global.

Desenvolvimento e Engenharia de 
Produtos, Serviços e Processos
As acções realizadas pelas 4 empresas parti-
cipantes neste domínio permitiram que estas 
beneficiassem também de um conjunto de 
melhorias: aumento da eficiência, inovação, 
melhoria de processos, produtividade e qua-
lidade, redução dos custos e reforço da sua 
capacidade de gestão e imagem. Este conjun-
to de benefícios permitiu às empresas não só 
criar e reforçar uma cultura de inovação como 
permitiu reforçar as suas capacidades estraté-
gicas, permitindo aumentar a sua competitivi-
dade	e	flexibilidade,	encontrando-se	no	final	
do projecto com uma melhor capacidade para 
enfrentar o mercado global.

Eco-inovação
As acções realizadas pelas 4 empresas partici-
pantes neste domínio permitiram que estas ob-
tivessem um conjunto de melhorias: aumento 
de clientes/mercados, eficiência e inovação, 
melhoria operacional e de processos, aumen-
to da produtividade e qualidade, aumento da 
qualificação dos recursos humanos, redução 
de custos e reforço da capacidade de gestão e 
imagem. As acções implementadas permitiram 
a obtenção destes benefícios, fomentando nas 
empresas uma cultura de inovação e qualidade 
e reforçando as suas capacidades estratégicas 
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e de organização. A sua execução permitiu au-
mentar a competitividade das empresas, dotan-
do-as de uma maior capacidade para enfrentar 
as exigências do mercado global.

Qualidade
As acções realizadas pelas 25 empresas par-
ticipantes permitiram que estas adquirissem 
um conjunto de benefícios: aumento de clien-
tes/mercados, eficiência e inovação, melhoria 
operacional e de processos, aumento da pro-
dutividade e qualidade, aumento da qualifica-
ção dos recursos humanos, redução de custos 
e reforço da capacidade de gestão e imagem. 
Desta forma, tornou-se possível fomentar uma 
cultura de inovação e qualidade, permitindo 
reforçar não só as capacidades estratégicas, 
como também as suas capacidades de organi-
zação e gestão. Por conseguinte, a sua concre-

tização permitiu às empresas aumentar a sua 
competitividade, dotando-as de uma maior 
capacidade para enfrentar as exigências do 
mercado global.

Em suma, o projecto PME2WORLD – Progra-
ma de Qualificação e Capacitação das PME 
teve um impacto positivo na modernização e 
capacitação das 43 empresas participantes. 
Por intermédio do reforço das capacidades 
de organização e gestão das empresas, fruto 
do investimento realizado no desenvolvimen-
to das capacidades estratégicas e de gestão 
competitiva, redes modernas de distribuição e 
colocação de bens e serviços e a utilização das 
TIC, permitiu aumentar a sua competitividade 
e	flexibilidade.	Desta	forma,	após	a	conclusão	
do projecto, as empresas encontram-se com 
uma capacidade de resposta superior para 
fazer frente às necessidades e exigências do 
mercado global.
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