
  
  
Designação do projeto | Emprego altamente qualificado nas empresas ou em COLABS - Contratação 
de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)   
Código do projeto | NORTE-06-3559-FSE-000095  
Objetivo principal| Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade 
laboral  
Região de intervenção |NORTE  
Entidade beneficiária |AQUAVALOR - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da 
Água  
  
  
Data de aprovação | 20-12-2019          
Data de início | 01-09-2020   
Data de conclusão | 31-08-2023  
Custo total elegível |1.061.218,80€  
Apoio financeiro da União Europeia |FSE - 902.035,98€  
Apoio financeiro público nacional | OE - 159.182,82€  
  
  
O Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia AquaValor visa diversificar, estimular e 

coordenar respostas a necessidades e desafios específicos identificados para a área temática da Água 

Mineral, com base em conhecimentos tecnológicos e científicos avançados, nomeadamente através 

do desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para melhorar a produção e capitalização 

de bens naturais e culturais, e produtos derivados. O programa de inserção de recursos humanos 

preconizado permitirá colmatar a inexistência de uma entidade que aborde as temáticas em causa de 

forma holística e integradora. Contribuirá, portanto, de forma decisiva para mitigar uma falha de 

mercado que tem inibido a intensificação da incorporação de conhecimento de apoio ao 

desenvolvimento de processos que promovam a inovação no tecido empresarial, em particular no que 

respeita à dinamização das águas minerais (termais e engarrafadas) como produtos âncora para o 

desenvolvimento regional e de promoção da atividade turística ao longo de todo o ano, 

nomeadamente em territórios de baixa densidade.  

  

É ainda de destacar como objetivo central do AquaValor a fixação na região de ativos especializados 

e a atração de novos postos de trabalho qualificado para a região, dinamizando o tecido empresarial 

e o contexto socioeconómico e cultural, e capacitando a região com novas valências.  

  



Em suma, objetiva-se a intensificação da incorporação de conhecimento de apoio ao desenvolvimento 

de processos que promovam a inovação com vista à resposta a problemas concretos no âmbito da 

competitividade.  


