KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES (KIS) / SERVIÇOS DE CONHECIMENTO INTENSIVO (SCI)
O que são? Como pode a minha empresa aceder a estes serviços?
Que vantagens podem trazer ao meu negócio?
Como podem os laboratórios públicos ou os consultores privados responder às necessidades de inovação
das PME?

A Agência de Inovação integrou o projecto Europeu ATLANT-KIS com a finalidade de conhecer e promover o
desenvolvimento de Serviços de Conhecimento Intensivo para as PME no espaço Atlântico.
Consideram-se Serviços de Conhecimento Intensivo (SCI) os relacionados com as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), Investigação e Desenvolvimento (I&D) e Consultoria em Gestão Estratégica, Business
Inteligence e Análise de Mercados, entre outros.
O objectivo do projecto é melhorar os processos de transferência de conhecimento e tecnologia para as PME através
da promoção e cooperação dos SCI em 8 regiões de Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Irlanda. A primeira
actividade é a identificação das necessidades latentes e dos serviços disponíveis e de boas práticas nas regiões
envolvidas através da auscultação às empresas e organizações com actividade neste sector. No seguimento deste
trabalho organizar-se-ão sessões de brainstorming com o objectivo de criar um fórum que será dinamizado a nível
europeu através de uma plataforma web.

O projecto ATLANT-KIS permitirá:
•

Conhecer o panorama do mercado nacional dos SCI em termos de procura e oferta;

•

Identificar os mecanismos de acesso a estes serviços e de que forma são fomentadas e geridas as parcerias
empresariais neste sector;

•

Desenvolver uma plataforma online que permita às empresas encontrarem os fornecedores de SCI
adequados às suas necessidades;

•

Criar conjuntamente com as entidades responsáveis ferramentas e políticas de apoio ao desenvolvimento
e inovação dos SCI.

Gostaríamos de convidá-lo a ser um dos beneficiários deste projecto começando por expressar a sua opinião até 15
de Agosto através do preenchimento dos questionários disponíveis em:
Se a sua organização PROCURA Serviços de Conhecimento Intensivo:
https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dDIxcC1IZXdyb0J6dFhrZU5LZ1ZEcVE6MQ

Se a sua organização OFERECE Serviços de Conhecimento Intensivo:
https://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=en&formkey=dGo3eHFVYkhKTGVNUjFWMXZkLWVneWc6MA#gid=0

Para mais informações sobre o projecto ATLANT-KIS consulte:
http://atlanticprojects.inescporto.pt/project-area/atlantkis/project_view?page=Project%20details
Ou contacte:
Bibiana Dantas (Agência de Inovação) – atlant-kis@adi.pt - Tel.: +351 22 616 7820

