Designação do Projeto | Consultoria para o desenvolvimento de estratégia de
internacionalização
Código do Projeto | ALG-02-0752-FEDER-003962
Objetivo Principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | WIFI4MEDIA, LDA.
Data de Aprovação | 2015-08-13
Data de Início | 2015-09-03
Data de Conclusão | 2016-09-02
Custo Total Elegível | € 20.000,00
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER - € 15.000,00
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
No âmbito do projeto a empresa Wifi4Media adquiriu os serviços de consultoria
para a internacionalização tendo em vista os seguintes objetivos estratégicos:
- Diminuição da dependência do mercado nacional;
- Aumento do volume de faturação;
- Aumento da carteira de clientes;
- Aumento da notoriedade e credibilidade;
- Trabalhar mercados com fortes índices de crescimento.

Resultados alcançados:
Este projeto de internacionalização dos nossos serviços foi sem dúvida uma maisvalia para a nossa empresa que urge crescer e manter os postos de trabalho. Os
contactos realizados permitiram estabelecer novas vias comerciais e temos
efetuado o follow-up dos contactos para a realização de projetos de parceria.
Pensamos que a curto prazo tenhamos resultados. Consideramos que neste
momento temos mais ferramentas para para a entrada nos mercados externos de
forma segura, eficaz e confiante.

Designação do Projeto | Consultoria estratégica da inovação

Código do Projeto | ALG-02-0853-FEDER-002951
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas.

Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | WIFI4MEDIA, LDA
Data de Aprovação | 2015-08-13
Data de Início | 2015-09-03
Data de Conclusão | 2016-09-02
Custo Total Elegível | 19.975,00€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 14.981,25€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |

- Definição de objetivos e prioridades de IDI
- Criação de uma equipa dedicada à IDI
- Gestão de ideias e inovação aberta
- Fomento da vigilância tecnológica e interfaces
- Valorização dos resultados de inovação

Resultados:
Os serviços contratados foram um instrumento fundamental para que a empresa assumisse uma
trajetória no domínio da Inovação, criando as bases para o seu desenvolvimento integrado e
estrutural, nomeadamente através da realização de projetos envolvendo a copromoção com outras
empresas ou com o sistema científico e tecnológico. Foram criados hábitos de promoção e
valorização da inovação interna com vista à sistematização e abertura de um departamento de I&D,

auxiliando o objetivo da empresa que pretende inovar de forma contínua e integrada
em todas as suas áreas de negócio por forma a criar condições para o desenvolvimento da empresa levando ao aumento dos recursos humanos. Assim, foram definidos os objetivos e as prioridades de IDI da empresa, desenvolvida uma análise
SWOT da mesma, bem como criada uma equipa de IDI para o desenvolvimento das
atividades referentes ao processo. Com vista ao estímulo da criatividade, foi implementado o processo de gestão de ideias, através de uma caixa de sugestões, com
vista à partilha de conhecimento interno para a geração de novos produtos/ processos/ serviços na empresa com o envolvimento de todos os colaboradores. O planeamento de projetos de IDI e gestão das suas atividades foi desenvolvido através do
acompanhamento contínuo da consultora na empresa, o que resultou numa candidatura ao Núcleo IDT Individual Aviso 15/SI/2016. Esta candidatura vem mostrar o
grau de incorporação dos resultados desta consultoria na atividade da empresa.
Para qualificar a estrutura da Wifi4Media em domínios imateriais, tendo como objetivo promover a sua competitividade e capacidade de resposta no mercado global a
empresa candidatou-se ao Aviso 18/SI/2016 - Qualificação PME também com o
apoio da consultora. Por fim, é objetivo da empresa desenvolver um projeto de IDT
CoPromoção, em parceria com uma entidade do SCT, com vista à consolidação dos
seus conhecimentos em IDI e aplicação direta na empresa. A presente consultoria
apoiou ainda a empresa na definição dos objetivos para este futuro projeto, bem
como na delineação de possíveis atividades a concretizar.

Designação do Projeto | W4M NO MERCADO INTERNACIONAL
Código do Projeto | ALG-02-0752-FEDER-024639
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | WIFI4MEDIA, LDA
Data de Aprovação | 2017-06-27
Data de Início | 2017-04-01
Data de Conclusão | 2019-03-31
Custo Total Elegível | 251.945,00€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 113.375,25€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A empresa WIFI4MEDIA, Lda., constituída em 2011, fornece serviços de
consultoria, implementação e manutenção de sistemas informáticos, de
desenvolvimento de software, bem como serviços de gestão de publicidade.
Ademais, oferece soluções inovadoras na área do wifi e da sinalética digital,
nomeadamente o WIFI4MEDIA e o WAY2DS que são duas ferramentas em
software open source, que permitem a redução de custos de comercialização.
Com a implementação do presente projeto de internacionalização, a WIFI4MEDIA
define como objetivos reforçar a sua posição no mercado através da criação de
parcerias estratégicas e entrar em 4 novos mercados internacionais.

Designação do Projeto | W4M QUALIFY
Código do Projeto | ALG-02-0853-FEDER-024642
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | WIFI4MEDIA, LDA
Data de Aprovação | 2017-08-01
Data de Início | 2017-08-01
Data de Conclusão | 2019-07-31
Custo Total Elegível | 207.969,92€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER - 93.586,46€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A empresa WIFI4MEDIA, Lda., constituída em 2011, tem assumido a liderança com
a oferta de soluções inovadoras na área do Wifi e da sinalética digital, tendo ao
longo dos anos estabelecido parcerias estratégicas que lhe concederam um lugar
de destaque na preferência de muitas empresas. A visão da WIFI4MEDIA é ser
uma referência internacional no sector da comunicação através de WIFI, Sinalética
Digital e Jogos.
Para cumprir a sua missão, a empresa trabalha a associação entre comunicação
e comportamento humano, as TIC e a psicologia, o que representa um desafio
permanente e inspirador. O objetivo é que onde a WIFI4MEDIA esteja presente

cada utilizador usufrua das suas soluções, beneficiando do contributo destas para
uma vida mais agradável.
Com a implementação do presente projeto de Qualificação, a WIFI4MEDIA define
como objetivos; ser um fornecedor universal de soluções de software para as novas
tendências de mercado de comunicação, ganhar um posicionamento gradual
dentro do mercado, criando alianças estratégicas com fornecedores e parceiros,
ser reconhecido como uma empresa com soluções integradas e de confiança e
criar um departamento de I&D que permita projectar no tempo e continuar com a
política de inovação constante.

Designação do Projeto | SS4S - SAFETY SYSTEM FOR SENIORS
Código do Projeto | ALG-01-02B7-FEDER-069590
Objetivo Principal | Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico
e a Inovação
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | WIFI4MEDIA, LDA
Data de Aprovação | 2021-05-06
Data de Início | 2021-02-01
Data de Conclusão | 2022-01-31
Custo Total Elegível | 278.324,44€
Apoio Financeiro da U.E. | 22.659,55€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objectivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A WIFI4MEDIA está a desenvolver um Dispositivo que permitirá monitorizar e
acompanhar a população mais idosa de forma a garantir a sua saúde e segurança
seja em regime de distanciamento social ou desconfinamento, sem prejudicar a
qualidade da assistência médica e social em caso de necessidade.

