Desenvolvimento Tecnológico da Hotelaria no Algarve

17326

Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Algarve

18-04-2016

257.719,60 €

01-10-2016

30-09-2018

180.403,72 €

O projeto 17326 no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) apresenta os seguintes
objetivos:
. Suprir as falhas do mercado comuns às PME regionais (baixa procura por inovação, atrasos na adoção
das TIC e das atividades de inovação, fraca capacidade de aproveitamento das vantagens competitivas
oferecidas pela TIC e consequente quebra da competitividade das empresas);
. Contribuir para a intensificação dos processos de adoção das TIC e das atividades de inovação;
. Incrementar as competências empresariais, contribuindo, deste modo, para a qualificação das
estratégias do negócio das PME do setor de Hotelaria do Algarve.
. Sensibilizar para a necessidade de acrescentar valor aos produtos e serviços e aumentar a
produtividade das PME;
. Criar redes de cooperação formal entre as PME;
. Promover a aprendizagem coletiva;
. Definir planos de ação na vertente das novas tecnologias e das atividades de inovação;
. Preparar novos projetos no setor de Hotelaria a executar até 2020.
Neste âmbito, o projeto pretende mitigar os riscos comuns às PME do setor e contribuir, de uma forma
geral, para melhoria de competitividade das PME com ênfase na adoção das TIC e da inovação, de
modo a incrementar as competências empresariais.
Em termos operacionais, e em conformidade com as linhas estratégicas supra enunciadas, este projeto
pretende atingir os seguintes objetivos específicos:
. Produzir e difundir informações relevantes nos domínios de desenvolvimento tecnológico do setor de
Hotelaria do Algarve, assim como, aferir o grau de desenvolvimento tecnológico do Algarve em
comparação com os destinos concorrentes (Sul de Espanha);
. Desenvolver um conjunto de ações de disseminação/demonstração/difusão de informação e
apresentação de soluções relevantes no âmbito dos fatores críticos de competitividade empresarial,
servindo de apoio na procura por serviços das TIC;
. Criar Laboratórios de Inovação que permitam identificar as plataformas de entendimento para o

