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CENTRO DE COMPETÊNCIAS 

IPPorto investe em Felgueiras 
]F A Escola Superior de Tecno-

logia e Gestão de Felgueiras, do 
Politécnico do Porto, acaba de 
criar um Centro de Competências, 
em parceria com duas empresas 
de inovação tecnológica, a Peakit 
e a PetaPilot, que estão a desta-
car-se a nível internacional, tendo 
como política o investimento na 
região e a contratação de recur-
sos humanos formados naquela 
escola. 

A PetaPilot tem um produto 
específico para a auditoria digital, 
utilizado pela Autoridade Tributá-
ria, para grandes consultoras e 
empresas, que analisa e efetua 
auditorias em milhões de tran-
sações financeiras e comerciais, 
reduzindo o risco de fraude. Está 
presente nos mercados, portu-
guês, francês e luxemburguês, 
com delegação comercial na Li-
tuânia. A Peakit desenvolveu um 
produto pioneiro, no mundo, para 
a gestão de paróquias e Dioceses, 
está sediada em Braga e conta 
com projetos em Portugal e na 
Polónia. 

Ambas estão atentas ao te- 

cido empresarial da região do 
Tâmega e Sousa, concretamente 
ao calçado, ao têxtil e ao mobi-
liário, daí o interesse nesta par-
ceria, procurando associar-se ao 
novo enquadramento da Licen-
ciatura em Sistemas de Infor-
mação para a Gestão. O modelo 
de parceria adotado permitirá à 
Peakit e à PetaPilot ultrapassar 
a dificuldade que têm sentido 
nos últimos anos na captação 
de recursos humanos técnicos 
licenciados, possibilitando, ain- 

da, a proximidade à comunida-
de científica, essencial para o 
desenvolvimento de produtos 
com elevada componente de 
inovação e com necessidades 
acentuadas de investigação e 
desenvolvimento. 

Aliando a experiência e o co-
nhecimento do mercado destas 
duas empresas aos da Escola 
será possível desenvolver um de-
terminado produto numa peque-
na região e fornece-lo, em escala, 
para todo o mundo. ■ 


