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Síntese do Projeto

O projeto Qualify.teca visa promover a espe-
cialização inteligente da fileira “Equipamen-
tos, Serviços e Ingredientes para a Indús-
tria Alimentar”, por via do reforço das suas 
competências em áreas centrais de inovação 
e qualificação, contrariando a existência de 
cadeias de valor fragmentadas para o posicio-
namento internacional. 

Este projeto alinha diretamente com a Estra-
tégia Nacional de Especialização Inteligente 
(ENEI) no domínio prioritário “Sistemas Agro-
alimentares”, para “Intensificar a capacida-
de tecnológica da indústria”, no seu eixo “In-
serção nas cadeias de valor internacionais” 
e na área de atuação “engenharia alimentar 
e tecnologias avançadas”. 

A área de abrangência é o Norte e Centro 
do país, com centralidades no Entre Douro e 
Vouga e no Baixo Vouga, o que legitima a co-
promoção do projeto pela Associação Empre-
sarial do Concelho de Oliveira de Azeméis 
(AECOA) e a Associação Empresarial de 
Águeda (AEA).



Sessão de Apresentação (híbrida) - 05/05/2021



Divulgação do evento (clipping OCS)



Seminário Intercalar (1) | Oliveira Azeméis - 07/10/2021

Divulgação do evento (clipping OCS e material gráfico)

Roll Up e newsletters imprensas (tríptico A4)



Seminário Tecnológico de Demonstração i4.0 | O. Azeméis - 26/10/2021

Divulgação do evento (clipping OCS)

Workshop Demonstrador Tecnológico Economia Circular | O. A. - 29/11/2021

Divulgação do 
evento 
(clipping OCS)



Visita de players Alemães | Águeda e Oliveira Azeméis - 21 e 22 de junho 2022 

Cryriacus Schultze e Ian Healey estiveram em Portugal, mais concretamente em Oliveira de Azeméis e Águeda, a 
convite da AEA, associação copromotor do projeto Qualify.teca. O objetivo foi a visita a várias empresas de ambos os 
concelhos e a apresentação de detalhes e dicas para quem pretenda investir no mercado alemão. 

Divulgação do evento (clipping OCS)

Ao lado, algumas das visitas realizadas ao tecido empre-
sarial de Águeda. Em baixo, a oportunidade para conhe-

cer algumas empresas de Oliveira de Azeméis.
Na foto em cima, um pormenor do seminário de Águeda



Rede Ciência e Inovação

Visita de players Marroquinos | O. Azeméis e Águeda - 15 e 16 de novembro 2022 

O presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Portugal em Marro-
cos (CCISPM), José Maria Teixeira, e Ayoub Ibnou Lfassih, jornalista especializado em Economia e Negócios em 
Marrocos, foram os convidados da Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis (AECOA) e da sua 
congénere de Águeda (AEA) para uma estadia de dois dias. Neste período, a oportunidade para visitarem algumas 
empresas do Entre Douro e Vouga e do Baixo Vouga.

A 21 de setembro de 2022 foi apresentada a Rede Ciência e Inovação, constituída por entidades das regiões Norte 
e Centro com competências em IDI. No Workshop Demonstrador, que decorreu em sessão online, esteve em foco, 
precisamente, um debate sério sobre ciência e inovação

Algumas das 
empresas 

visitadas na 
região do 

Entre Douro 
e Vouga e do 
Baixo Vouga



Visita de players Marroquinos | O. Azeméis e Águeda - 15 e 16 de novembro 2022 

“Marrocos, uma oportunidade para a fileira 
‘Equipamentos, Serviços e Ingredientes para 
a indústria alimentar’” foi o tema apresentado 
no seminário, que decorreu no dia 15 de no-

vembro de 2022, em Oliveira de Azeméis.

Divulgação do evento (clipping OCS)



Workshop “Os Desafios da Indústria 4.0 para as Empresas” | Águeda | 17/11/2022

Organizado pela Associação Empresarial de Águeda (AEA), parceira da AECOA para este projeto, neste even-
to híbrido foi apresentado o estudo “Maturidade Digital i4.0” das empresas da fileira ‘Equipamentos, Serviços e 
Ingredientes para a indústria alimentar’’ por Luís Fonseca. O programa contou ainda com 2 painéis de discussão 
sobre as Tecnologias i4.0 (Robótica, Inteligência Artificial, Manufatura Aditiva, Analytics, Cibersegurança) e sobre a 
Realidade Estendida na Evolução Tecnológica das Empresas. 
O workshop encerrou com a apresentação de três casos de sucesso no âmbito da indústria 4.0. 


