Candidatura ao SI Qualificação PME n.º 374
NUP: CENTRO-01-0201-FEDER-000374

Designação do Projecto:
VLM na era do Conhecimento, da Tecnologia e da Globalização

Descrição do Projecto:
Tendo em vista a promoção e o reforço dos factores de competitividade, a empresa definiu
como foco da sua estratégia, a aposta no capital humano e na gestão do conhecimento, na
inovação, no reforço das suas capacidades internas de gestão e no desenvolvimento da sua
aposta de internacionalização da prestação de serviços de higiene e segurança no trabalho, no
sector da construção e manutenção de parque eólicos, no mercado Ibérico estando fortemente
atenta a novas oportunidades de internacionalização noutros mercados.
Este projecto insere-se assim numa estratégia alicerçada nos vectores “Internacionalização Capital Humano - Gestão do Conhecimento – Inovação - Tecnologia”, visando:


Aumentar a competitividade da empresa pela via da modernização e inovação dos
processos de gestão e de suporte à sua actividade, da criação de marcas e da
protecção da propriedade intelectual, da certificação da empresa na vertente da Gestão
da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) e do Ambiente, organização e
gestão e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e reforço da presença na
economia digital;



Aumentar a capacidade de resposta e presença activa no mercado global (Espanha,
actualmente representa 17% do volume de negócios, e uma missão de prospecção em
França), na actividade de prestação de serviços de Higiene e Segurança no trabalho,
no sector da construção e manutenção de parque eólicos, actividade em forte
expansão e elevada procura internacional dinâmica, alicerçada em estratégias de
desenvolvimento das energias renováveis.

Duração do Projecto:
O período inicialmente definido para implementação deste projecto decorria entre 1 de Abril de
2008 e 31 de Março de 2010, tendo sido posteriormente solicitado a alteração da data de
conclusão do mesmo para 31 de Dezembro de 2011.

Investimento Previsto e Incentivo Atribuído:
No âmbito da candidatura que foi apresentada ao SI Qualificação PME, foi aprovado um
investimento global de 473.745,20 euros, tendo sido considerado como despesas elegíveis o
montante de 235.065,64 euros. O incentivo atribuído à candidatura assume a modalidade de
Incentivo não reembolsável, até ao valor de 105.779,54 euros.

Candidatura ao SI I&DT n.º 13780
NUP: FCOMP-01-0202-FEDER-013780

Designação do Projecto:
ConstruKnowledge - Gestão do Conhecimento na Construção

Descrição do Projecto:
O ConstruKnowledge é um projecto de Investigação & Desenvolvimento, realizado em copromoção entre a Contacto - Sociedade de Construções, S.A. (promotor líder) e a VLM
Consultores, S.A, que tem como pretensão implementar um protótipo de uma solução de
Gestão de Conhecimento, capaz de abranger e suportar toda a parte operacional e de gestão
da Contacto - Sociedade de Construções, aumentando desta forma os níveis de qualidade e de
produtividade.
Os objectivos genéricos deste projecto pretendem eliminar as dificuldades inerentes à
actividade do sector da construção através da implementação de um abrangente Sistema de
Gestão de Conhecimento, com os objectivos de:


Disseminação na rede internacional;



Melhorar o nível de informação aos vários níveis da organização;



Melhoria dos índices de qualidade e eficiência dos processos construtivos;



Valorização e potenciação do Capital Humano da companhia;



Melhoria da competitividade por via de um melhor conhecimento 360º da organização.

Duração do Projecto:
O período inicialmente definido para implementação deste projecto decorria entre 3 de Maio de
2010 e 30 de Abril de 2012, tendo sido posteriormente solicitado a alteração das respectivas
datas para o período compreendido entre 1 de Setembro de 2010 e 31 de Agosto de 2012.

Investimento Previsto e Incentivo Atribuído:
No âmbito da candidatura que foi apresentada ao SI I&DT, foi aprovado um investimento
global, total e elegível, de 262.177,79 euros. O incentivo atribuído à candidatura assume a
modalidade de Incentivo não reembolsável, até ao valor de 181.132,79 euros.

