
Projeto nº 
POCI-01-0247-FEDER-017620

Apoio no âmbito do sistema de incentivos 
POCI - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização

Designação do projeto
SAM: Smart Active Mould .: Otimização do desempenho térmico da moldação por injecção.

 Orçamento Global 1,220,713.32 €
 Orçamento IPCA  202,125.41 €

Síntese do projeto
Este projeto foca-se em técnicas inovadoras de fabrico de peças com plásticos, permitindo 
melhorias na qualidade superficial e rigor dimensional das peças. 
As empresas deste setor necessitam inovar continuamente para competir no atual mercado 
global exigente, o que passa pela otimização dos processos produtivos.

Outubro 2016 – Setembro 2019

Parceiros:
MOLDIT – Indústria de Moldes S.A.
CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes e Plásticos
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
IPN - Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia
TEandM – Tecnologia e Engenharia de Materiais S.A.
Universidade do Minho

Projeto nº 
POCI-02-0550-FEDER-035440

Apoio no âmbito do sistema de incentivos 
SAMA 2020

Designação do projeto
e-IPCA: O IPCA na Era Digital
 
 Custo total elegível 583.003,25
 Apoio financeiro da UE 495.552,76
 Apoio financeiro público nacional 87.450,49

Síntese do projeto
No âmbito do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da 
Administração Pública (01/SAMA2020/2017) do COMPETE2020, o 
IPCA iniciou a execução da operação “e-IPCA: O IPCA” na Era Digital” 
na tipologia “digitalização e/ou disponibilização de serviços públicos 
de forma integrada e totalmente desmaterializada.

A referida operação permite concretizar prioridades estratégicas 
do modelo de gestão e de governação, mediante a conceção, 
desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão digital 
baseado nas TIC, assente na desmaterialização de processos, na 
criação de um balcão virtual de atendimento, que permita uma 
maior proximidade dos Serviços do IPCA aos seus estudantes 
(atuais e potenciais estudantes), e de plataformas e serviços online 
para os estudantes (nomeadamente formulários, requerimentos, 
processos de candidatura, etc.), de forma a tornar os processos mais 
eficientes e dinamizar a capacidade de resposta dos Serviços. que 
facilitam os processos internos e aumentam a capacidade de 
resposta dos serviços.

A sua execução garantirá melhorias de desempenho do serviço, a 
eliminação de custos de contexto, a ligação em rede com outras 
instituições de ensino superior, com organismos da administração 
central e local e outras entidades.
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