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No âmbito do projecto ACTOR
3 (http://www.actor3.eu), co-fi-
nanciado pelo COMPETE 2020,
Portugal 2020 e União Europeia,
que encerra no próximo dia 30,
a Inova-Ria está a organizar
um evento de encerramento que
se irá realizar amanhã, a partir
das 14 horas, na UPTEC - Parque
de Ciência e Tecnologia da Uni-
versidade do Porto.

Este projecto teve início em
Julho de 2015, tem um orça-
mento estimado em cerca de
1,5 milhões de euros e apoiou
16 PME na implementação de
normas internacionais de re-
ferência para o sector TICE, no-
meadamente:

- Consultoria para certifica-
ção em Desenvolvimento de
Software: CMMI-Dev2 a Dev5
e CMMI-Services; IT Mark e IT
Mark Services;

- Gestão de Serviços: Certifi-
cação em Gestão de Serviços
de TI: ISO/IEC 20000; 

- Certificação em Gestão da
Segurança de Informação:
ISO/IEC 27001;

- Certificação em Sistemas
de Gestão da Qualidade: ISO
9001;

- Certificação de Sistemas de
Gestão Investigação, Desen-
volvimento e Inovação; NP
4457.

O referencial CMMI do SEI
Software Engineering Insti-
tute é o modelo mais concei-
tuado a nível mundial para
melhoria da certificação de
processos de desenvolvi-
mento de software, permi-
tindo elevar o nível da matu-
ridade dos processos de tra-
balho das empresas, melhorar
os seus indicadores de de-
sempenho e aumentar a sua
competitividade.

O IT Mark é uma certificação
especialmente desenhada para
micro e pequenas empresas
pelo ESI - European Software
Institute, que agrega compo-
nentes de processos de desen-
volvimento de software CMMI,
de gestão de negócio e de ges-
tão de segurança de informa-
ção de acordo com a norma
ISO 27001.

A certificação de gestão de
serviços segundo a norma ISO
20000 define os requisitos
para as organizações presta-
rem serviços de qualidade aos
seus clientes, garantindo a me-
lhoria da qualidade de serviço
e aumentando da confiança
dos clientes.

A certificação ISO 27001 de
um sistema de gestão de segu-
rança da informação considera
todos os processos de negócio
da empresa, focaliza-se em re-
duzir os riscos para a informa-
ção relevante para a organiza-
ção, permitindo melhorar a de-
finição dos processos de ne-
gócio e responsabilidades exis-
tentes.

A ISO 9001 é a norma de sis-
temas de gestão mais utilizada
mundialmente, constituindo-
se como referência internacio-
nal para a Certificação de Sis-
temas de Gestão da Qualidade.
Tem como propósito funda-
mental da existência de uma
Organização ao focar-se na ca-
pacidade de satisfazer as ne-
cessidades e expectativas dos
clientes, aumentar a sua satis-

fação e melhorar o desempe-
nho global da Organização.
Contribui para o pilar econó-
mico da sustentabilidade, o
que por sua vez permite à Or-
ganização ter a capacidade e
os meios para outras iniciati-
vas de sustentabilidade.

A norma NP 4457 tem por
objectivo definir os requisitos
de um sistema eficaz de Ges-
tão da Investigação, Desen-
volvimento e Inovação (IDI),
permitindo que as organiza-
ções que o adoptem definam
uma política de IDI e alcan-
cem os seus objectivos de ino-
vação. 

A norma baseia-se num mo-
delo de inovação, suportado
por interfaces e interacções en-
tre o conhecimento científico
e tecnológico, o conhecimento
sobre a organização e o seu
funcionamento, o mercado ou
a sociedade em geral. 

Durante o evento, que terá
como tema “Software Enginee-
ring Trends 2017”, várias em-
presas beneficiárias do pro-
jecto ACTOR 3 irão partilhar a
sua experiência de implemen-

tação de melhorias de proces-
sos e certificação em CMMI e
IT Mark, pelo que convidamos
todos os interessados a junta-
rem-se e a partilharem o vosso

testemunho com toda a comu-
nidade Inova-Ria.

Para mais informações e ins-
crições, consulte a página:
http://www.actor3.eu |

Empresas TICE debatem
a implementação IT Mark e CMMI
em evento organizado pela Inova-Ria


