Designação do projeto | MODERNPALEO: Modernização Administrativa de Fundação Côa Parque
Código do projeto | POCI-02-0550-FEDER-040696
Data de início: 01.01.2019
Data de conclusão: 31.12.2020
Investimento total: 455.613,89 €

Apoio UE
Apoio nacional

Apoio da UE: 387.271,81 €
Apoio financeiro público nacional: 68.342,08 €

Síntese do projeto
Com este projeto pretende-se dotar a Fundação
Côa Parque (FCP) de capacidade organizacional
para defender o interesse público e promover o
desenvolvimento integrado da região do Douro.
Objetivos principais:
- modernização da infraestrutura tecnológica e
automatização, simplificação e desmaterialização
dos processos;
- assegurar a interoperabilidade entre sistemas de
informação, permitindo, a todo o momento, ter
conhecimento do estado dos processos, eliminando
redundâncias;
- tornar a visita ao museu e ao parque, mais
interativa, experiencial, acessível à maioria dos
públicos;
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Das ações a desenvolver, destacam-se as seguintes:
- aquisição de um ERP que permita organizar e desenvolver o trabalho da fundação pela criação de workflows
automatizados e pelo registo integrado de informação de clientes, fornecedores, trabalhadores, stocks da loja,
fluxos de caixa, entre outros;
- implementar um novo layer de conteúdos para uma melhor compreensão tanto do percurso expositivo no Museu
como no Parque, tendo por base a tecnologia de Realidade Virtual e Realidade Aumentada;

- estabelecer um plano de formação pedagógica, administrativa e tecnológica para os trabalhadores da FCP
abrangidos por este projeto.

Ações executadas
- Realidade Virtual e Realidade Aumentada: serviços, SW e conteúdos
- Realidade Virtual e Realidade Aumentada: equipamentos
- Solução interativa de comunicação e informação urbana (“TOMI”)
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