
I. INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 
E GESTÃO

Introdução de novos métodos ou novas 
filosofias de organização do trabalho, 
reforço das capacidades de gestão.

Redesenho e melhorias de layout.

II. ECONOMIA DIGITAL E 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO (TIC)

Criação e ou adequação dos modelos 
de negócios com vista à inserção da 
PME na economia digital que permitam 
a concretização de processos 
desmaterializados com clientes e 
fornecedores através da utilização das 
TIC.

III. PROTEÇÃO DE INVENÇÕES 
E CRIAÇÕES

Proteção de patentes, modelos de 
utilidade e desenhos ou modelos.

IV. TRANSFERÊNCIA DE 
CONHECIMENTO

Definição dos requisitos de um sistema 
eficaz de Gestão da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação.

Utilização de Ferramentas de Simulação 
de Estratégia de Marketing, Marca e 
Diferenciação Competitiva.

Somos uma associação empresarial. 
que foi constituída em 1991 por 
empresas de Software. Hardware e 
Comunicações. 

Hoje representamos o setor do 
software em Portugal, contando com 
a larga participação de empresas 
portuguesas e estrangeiras neste 
domínio. 

A ASSOFT é uma reconhecida 
entidade de interesse público, que 
patrocina a promoção e a defesa dos 
interesses do setor, estimulando o 
seu crescimento sustentado e criando 
condições para a geração e 
exportação de valor Português. 
Movemo-nos em torno de um 
objetivo coletivo e associativo. 

A nossa atividade centra-se nos 
desafios próprios da proteção dos 
direitos de Propriedade Intelectual e 
na sua aplicação enquanto 
instrumento de inovação, abertura e 
acesso ao mercado global.

O SOFTWARE É UMA PEÇA FUNDAMENTAL DO NOSSO DIA-A-DIA E 
NUNCA FOI TÃO IMPORTANTE COMO HOJE

Permite uma comunicação mais rica e célere, aumentado a eficiência operacional das 
empresas e organizações e quebrando barreiras geográficas e temporais.

É, sem sombra de dúvida, um fator chave no atual desenvolvimento do mundo digital, que 
se revela essencial para o crescimento económico na era da sociedade do conhecimento. 
É fácil compreender que a indústria de software mantém um enorme potencial, não 
parando de crescer. Em Portugal, estimamos que o setor represente um volume de 
negócios que rondará os 1 000 milhões de euros, que contribui para a geração de 
emprego qualificado e que se caracteriza por rápidos ciclos de inovação.

A ASSOFT, na sua atuação, é um agente catalisador desta inovação e crescimento 
económico ao endereçar os desafios que contribuem para o acesso a mercados chave e 
para a valorização do software português.

Programa de Incentivos
à Qualificação das PME

Projetos Conjuntos | Qualificação PME

CANDIDATE A SUA EMPRESA

A candidatura ao programa de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME 
persegue o objetivo de continuar a apoiar as empresas portuguesas do setor das TI no 
aumento de competências e no domínio da sua representatividade em mercados externos 
de elevada importância estratégica.

SELECIONAMOS 4 EIXOS DE INTERVENÇÃO

Contacte-nos hoje mesmo ou marque uma reunião connosco.

Teremos todo o prazer em lhe explicar a sua empresa pode beneficiar deste e de outros 
programas de incentivos.

CONTACTOS 

EDIFÍCIO FERNANDO PESSOA
RUA GENERAL FERREIRA MARTINS, 
N.º 10  7.ºB
1495-137 LISBOA

TEL.: +351 213617040
FAX: +351 213643316


