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Espaço Inova-Ria

Inova-Ria lança
novo projeto ACTOR 3
Inovação Projeto irá apoiar as empresas na implementação de normas como CMMI e ITMark,
ISO 20000 e ISO 27001, mas também ISO 9001 e NP 4457
No passado dia 29 de junho realizou-se a Conferência “Trends
2015: quality in SOFTWARE development and services” na PT
Inovação em Aveiro, organizada pela Inova-Ria, em parceria com a Portic, FEUP e Tice.pt,
e patrocinado pela Strongstep.
Este evento marcou o encerramento do Projeto ACTOR 2 desenvolvido pela Inova-Ria que
apoia as empresas na implementação de normas internacionais de qualidade para a engenharia de software, tais como
CMMI e ITMark, e também ISO
20000 e ISO 27001.
Entre os participantes estavam muitos especialistas nacionais e internacionais de destaque, que discutiram as últimas tendências em matéria de
serviços, qualidade e segurança em engenharia de software. Kirk Botula, presidente
do CMMI Institute participou
como palestrante e falou sobre
a ligação direta entre a capacidade e vantagem competitiva.
No âmbito do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME do
Portugal 2020, a Inova-Ria lançou no passado dia 1 de Julho

ISO 27001, mas também ISO
9001 e NP 4457.
Este projeto tem um investimento total de 2.164.697,76 euros para um período de 24 meses e contará com a participação de 30 PME, sendo apoiadas
despesas em consultoria e certificação, bem como o investimento em hardware e software
específico de suportecom uma
taxa de incentivo de 50%.
AInova-Ria possui uma vasta
experiência na gestão de projetos conjuntos que apoiam a
certificação internacional para
as empresas da indústria nacional de software e o Projeto
ACTOR 3, é já o seu quarto projeto nesta área, representando
uma oportunidade interessante
e um instrumento valioso para
o reforço da competitividade
das próprias PME. Desta forma
as empresas são apoiadas a
melhorar e a inovar nas suas
metodologias de trabalho no
que diz respeito ao desenvolvimento de software, permitindo
uma maior aproximação às necessidades dos seus clientes. |
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