FICHA DE PROJETO
Designação do projeto | Digital Knowledge Management
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-035696
Objetivo principal| Aquisição de serviços de consultoria com vista à definição e implementação
de uma Estratégia de Digitalização do negócio com recurso às tecnologias e processos
associados à Indústria 4.0, com enfoque especial ao nível da Gestão do Conhecimento, uma área
crítica para o desenvolvimento do negócio.
Região de intervenção |CENTRO
Entidade beneficiária | SIRMAF - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE RECONSTRUÇÃO DE MAQUINASFERRAMENTAS LDA.
Data de aprovação | 24-01-2018
Data de início | 05-03-2018
Data de conclusão |05-03-2019
Investimento elegível |10.000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia |7.500,00 €
Objetivos: Como este projeto pretende-se contratar uma assistência técnica especializada ao
nível da digitalização de processos para suportar a estratégia de crescimento da empresa com a
integração de sistemas e uma eficiente gestão da informação dentro da organização e na relação
e contacto com os clientes e com o mercado.
Atividades
A intervenção a contratar deverá estar estruturada em duas fases complementares entre si:
FASE I - Diagnóstico organizacional Este diagnóstico deverá produzir um conjunto de
recomendações que permitam à empresa a definição de um plano conducente à digitalização
dos seus processos e ao ajustamento do seu modelo organizacional, utilizando as novas
tecnologias.
FASE II - Implementação de recomendações definidas no Plano de Ação tendo em consideração:
pertinência, grau de prioridade e a dotação financeira disponível para a fase de implementação.
Sem prejuízo dos resultados do diagnóstico, procuramos obter com este vale apoio
especializado para a conceção e implementação de uma aplicação web que nos permita
digitalizar todo o processo de gestão da inovação e do conhecimento corporativo, através de
uma ferramenta integrada e conectada com os nossos clientes e com a nossa rede de parceiros
de negócio, fontes de conhecimento decisivas para o processo de desenvolvimento e criação de
valor.

