Designação do projeto | Leitek 4.0
Código do projeto | LISBOA-02-0853-FEDER-045612
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | Leitek Innovative Solutions, Lda.
Data de aprovação | 2019-11-29
Data de início | 2019-11-01
Data de conclusão | 2021-10-31
Custo total elegível |140.322,50 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 56.129,00 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A Leitek é uma empresa de engenharia que tem o seu foco na ID de soluções em áreas tecnológicas das quais se
destacam: Sistemas eletrónicos, Sensores eletro-óticos, Radares, Biometria, Robótica, Inteligência artificial,
Reconhecimento de imagem, Sistemas de videovigilância das florestas e de deteção precoce de incêndios,
Sistemas de navegação, Sistemas de aeronaves não tripuladas, Segurança marítima, Sistemas de segurança em
aeroporto.
O atual projeto pretende qualificar a promotora nas áreas de competitividade críticas para o negócio,
possibilitando uma melhor organização ao nível dos seus processos de gestão e de marketing.
Tem por objetivos estratégicos:
- Capacitar-se de ferramentas organizacionais e de gestão que lhe permitam responder de forma rápida e
adequada às necessidades do cliente final, criando uma melhor experiência e interação, elementos
fundamentais à concretização de negócios e à retenção de clientes neste setor de atividade.
- Desenvolver uma estratégia de internacionalização assente na divulgação e promoção das suas marcas a nível
internacional, consistentes com a sua oferta inovadora, sustentável e de elevada qualidade;
- Diversificar o seu portfólio de produtos/serviços (apostando na melhoria e qualificação dos processos e
serviços, e na inovação com recurso a tecnologias avançadas), lançando soluções inovadoras de forma regular,
procurando responder a cada vez mais necessidades dos seus clientes (fundamental à fidelização dos mesmos).
- Desenvolver uma equipa profissional multidisciplinar forte. Ênfase para a aposta na valorização dos quadros
técnicos através de programas de formação contínua, imprescindível à consecução dos objetivos supracitados.
- Garantir a total satisfação dos stakeholders, criando valor, aumentando a quota de mercado e garantindo a
sustentabilidade do negócio.

