Utilizador:
» Entrar » Registe-se » Palavra chave?
Área Reservada

Palavra chave:

Projecto WINETECH - Novas Tecnologias em Viticultura e Produção de Vinho
2011-02-16
O projecto WINETECH - Novas Tecnologias em
Viticultura e Produção de Vinho constitui uma
iniciativa de especial relevância que se propõe
prestar apoio técnico e acompanhamento
personalizado às PME desse sector estratégico
do Alentejo, procurando implementar processos de
melhoria na viticultura, na produção de vinho ou na
gestão integral das adegas em 7 regiões da União
Europeia com uma forte tradição vitivinícola: Galiza,
La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Alentejo,
Norte de Portugal e Languedoc-Roussillon.

Dentro deste contexto, a ADRAL irá promover no próximo dia 24 de Fevereiro de 2011, pelas 16h, nas instalações
da AMBAAL, em Beja, conforme programa em anexo, uma sessão de apresentação do projecto, designadamente ao
nível dos benefícios para as PME do nosso território.

Após a apresentação do WINETECH, porque conscientes do papel que a inovação detém no incremento da
competitividade das empresas da Região Alentejo, em especial no cluster em causa, a Universidade de Évora, em
parceria com a ADRAL e a COTEC Portugal (Associação Empresarial para a Inovação), organizará um encontro
sujeito à temática “ Sistemas de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação na Região Alentejo”.

A implementação de sistemas de Gestão IDI (Investigação, Desenvolvimento e Inovação) e a sua certificação, de
acordo com a NP4457, que se baseia num modelo de inovação suportado por interfaces e interacções entre o
conhecimento científico e tecnológico, o conhecimento sobre a organização, o seu funcionamento e o mercado,
assume-se enquanto um factor de competitividade adicional para as empresas.

A norma tem por objectivo definir os requisitos de um sistema eficaz de IDI, permitindo que as organizações que o
adoptem definam uma política e alcancem os seus objectivos de inovação.

A COTEC, que gere a iniciativa DSIE – Desenvolvimento Sustentado da Inovação Empresarial –, apresentará um
conjunto de instrumentos que disponibiliza, sem custos, às empresas, para um autodiagnóstico sobre o seu
desempenho no domínio da inovação e para o apoio da organização nas actividades inerente a essa ascensão na cadeia
de valor.

Gostaríamos muito de contar com a sua presença!!
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