Financiamento para Empresas

FICHA – CLUBE DE FORNECEDORES

Ficha - Clube dos Fornecedores

DEFINIÇÃO:
A iniciativa “CLUBE DE FORNECEDORES” visa a promoção da integração e participação de empresas portuguesas,
sobretudo as PME, em cadeias de valor internacionais, através da cooperação com empresas com papel relevante nas
mesmas que lhes assegurem melhores condições de acesso a mercados, tecnologias e competências.
Centrando a atuação em empresas “nucleares”, pretende-se ganhar escala em atividades que tenham procura
internacional dinâmica, empreguem recursos humanos qualificados e permitam a Portugal posicionar-se nas respetivas
cadeias de valor de modo a poder ascender gradualmente nas mesmas
OBJETIVOS:
1. Capacitar as PME para integrar redes de fornecedores globais e inovadores, internacionalmente competitivos;
2. Alavancar a integração de tecnologias que facilitem a adaptação à Industria 4.0. e aos fundamentos da
Economia Circular;
3. Promover a adaptação aos requisitos tecnológicos dos processos e produtos que proporcionem know-how
especializado, recursos e conhecimento crítico, maior produtividade, mais flexibilidade e maior qualidade dos
produtos;
4. Substituir as importações aumentando a incorporação nacional de produtos e aumentar as exportações.
A iniciativa Clubes de Fornecedores é implementada em 2 fases:
1ª Fase – concurso para apresentação de propostas de redes para a consolidação de Clubes de Fornecedores e seleção
das respetivas Empresas Nucleares, através do Aviso n.º 02/SI/2017. Foi selecionada a candidatura, do Clube de
Fornecedores Bosch.
A candidatura apresentada pela rede Bosch consiste em criar uma cadeia de fornecimento nacional eficiente, estável e
sustentável, com os seguintes objetivos estratégicos:
 Capacitar as empresas nacionais para acompanhar o crescimento da Bosch em Portugal e no mundo,
permitindo o posicionamento destas empresas enquanto fornecedores do Grupo Bosch a nível global e de
outros clientes de referência a nível mundial;
 Diminuir as importações da Bosch com o aumento dos fornecimentos e valor acrescentado nacionais;
 Contribuir para o aumento das exportações diretas e indiretas;
 Fomentar o emprego qualificado em todas as organizações intervenientes no Clube de Fornecedores (Bosch,
empresas fornecedoras e interfaces);
 Aumentar as qualificações dos recursos humanos nas organizações envolvidas no Clube de Fornecedores;
 Promover a inovação e o empreendedorismo qualificado;
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Aumentar a atratividade do país para o investimento direto estrangeiro;
Contribuir para uma economia nacional mais resiliente e sustentável.

2ª Fase – corresponde ao lançamento de concursos dedicados à capacitação das empresas que integram a rede de
fornecedores Bosch.
Concursos: http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/clube


Aviso 02/SI/2018 - - Iniciativa "Clube de Fornecedores" (Aviso dedicado à qualificação de redes de
fornecedores);



Aviso 03/SI/2018 - I&D Copromoção;



Aviso 04/SI/2018 - Inovação Produtiva;



Aviso 05/SI/2018 - Qualificação PME;



Aviso 18/SI/2017 Formação Profissional (Projetos de Formação em processos de inovação);



Aviso 22/SI/2017 - - Formação Profissional (Projetos autónomos de formação).

Beneficiários dos Concursos: Empresas fornecedoras e entidades não empresariais do sistema de I&I da rede Bosch
(lista de participantes - Rede Bosch)
Os Avisos acima elencados permitem a apresentação de candidaturas até 28 de dezembro de 2018 (19 horas).

Mais info:
Para mais informações consultar http://www.programainterface.pt/pt/iniciativafornecedores
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