
Objetivos, atividades e resultados esperados 
Com o presente projeto, a ProvideResults pretende conquistar uma presença ativa no mercado global 
(Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e Alemanha), mediante a produção e oferta de produtos 
de modelação de objetos para bibliotecas de produtos e materiais em BIM. Para tal, irá realizar 
investimento nos domínios imateriais de competitividade da Inovação organizacional e gestão, 
Economia digital e TIC, Criação de marcas e design, Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços 
e processos, e Transferência de conhecimento, com vista à introdução de novos métodos e filosofias de 
organização do trabalho, ao reforço das capacidades de gestão, à concretização de processos 
desmaterializados com clientes e à introdução de sistemas de informação aplicados a novos métodos 
organizacionais e de gestão. 
Os impactos esperados serão visíveis ao nível do reforço da qualificação da ProvideResults para uma 
maior capacitação para assegurar ganhos mais rápidos em termos de uma maior orientação para os 
mercados externos, na medida em que as ações a implementar irão permitir: 
1) Assegurar que serão promovidas as melhores práticas organizacionais e de marketing, para que a
empresa possa vincar no mercado; 
2) Oferecer no mercado, novos e diferenciados produtos, baseados numa tecnologia inovadora no
mercado, a tecnologia BIM; 
3) Reforçar o quadro de pessoal da empresa com RH qualificados e adequados às atuais necessidades da
empresa que irão assegurar (1) a capacidade organizativa e de gestão da empresa, (2) o
desenvolvimento de novos e inovadores produtos e processos, (3) a dinâmica comercial que a
ProvideResults pretende ter no mercado externo; 
4) Que as soluções da ProvideResults cheguem a todos os clientes-alvo (fabricantes e projetistas),
criando “Bibliotecas de Produtos e Materiais BIM”.
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