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Designação do Projeto: IVDP+ Compromisso para a Excelência
Data de Inicio: 03-11-2017
Data de Fim: 30-10-2019
Aviso: POCI-62-2017-07
Designação: SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. (SAMA2020) OPERAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PI 11.1)
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - PO CI
Objetivo Temático: Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes
interessadas e a eficiência da administração pública
Prioridade de Investimento: Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a fim de realizar
reformas, legislar melhor e governar bem
Tipologia de Intervenção: SATDAP - Capacitação da Administração Pública
Enquadramento do projeto: O projeto IVDP+ está alinhado com a Estratégia TIC 2020:
Estratégia Para a Transformação Digital na Administração Pública, aprovada pela RCM n.º
108/2017, de 26 de julho, que integra o projeto Base de dados de certificação eletrónica –
Atividade 2.7.7.37, também constante do Plano Setorial TIC do MAFDR.
Montantes envolvidos: Investimento: 1.806.119,12€
Localização do projeto: A operação objeto do projeto IVDP+ abrange todo o território nacional.
O IVDP, IP é um Instituto Publico, com cobertura e jurisdição sobre todo o território nacional.
Tem uma natureza de intervenção sistémica e territorialmente abrangente, abrangendo todas
as regiões, nomeadamente as regiões, Norte: Região Demarcada do Douro e Região Porto
Síntese do Projeto
1.

Objetivos do projeto: Indo ao encontro dos princípios do PNR e do Simplex + pretende-

se, com o projeto IVDP + Compromisso para a Excelência, implementar um modelo que permita
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desmaterializar os procedimentos internos do IVPD, I.P, otimizar o seu funcionamento,
identificando e melhorando os processos internos de trabalho e disponibilizando um conjunto
de ferramentas que vão servir de suporte ao processo de modernização e capacitação.
2.

Descrição do projeto:

O projeto IVDP+, projeto imaterial/FSE, agora apresentado (Novembro de 2017) ao SAMA 2020
– Capacitação, resulta da alteração tecnológica promovida pelo projeto RDD+, projeto FEDER
aprovado pelo SAMA 2020 – Modernização Administrativa no ano anterior (Julho de 2016) e
assenta no posicionamento estratégico do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, como
impulsionador da modernização dos mecanismos de negócio potenciadores da notoriedade e
visibilidade da Região Demarcada do Douro (RDD) e dos seus atores.
Os objetivos Macro do projeto RDD+, que visam a modernização Administrativa do IVDP, I.P, dos
seus parceiros e stakeholders (produtores de uvas, agentes económicos, comerciantes nacionais
e internacionais) até chegar ao consumidor final, nomeadamente no mercado internacional –
(68% do vinho comercializado da RDD é exportado), são o chapéu em que o IVDP+ assenta
também os seus objetivos Macro de capacitação para responder ao mercado com uma maior
qualidade e eficácia, respeitando todos os parâmetros de certificação reconhecidos
internacionalmente. Com o IVDP+ o Instituto, recorrendo ás mais avançadas tecnologias ligadas
à inteligência artificial, às mais modernas metodologias de gestão dos processos (BPM) e sem
nunca perder de vista a interoperabilidade dos sistemas e o alinhamento tecnológico, potencia
a robustez do projeto RDD+, a sua fiabilidade, a sua sustentabilidade e inovando nas
ferramentas, nos processos de gestão e de interação com os clientes, quer para o IVDP, I.P
serviço público, quer para os agentes económicos da região. O benefício é alargado também aos
seus clientes, cidadão e empresas, nacionais e internacionais, fortalecendo a sustentabilidade
dos agentes e da região permitindo ainda que as suas atividades se desenvolvam com a garantia
da proteção de dados e segurança da informação.
Os projetos RDD+ e IVDP+ posicionam, assim, o IVDP, I.P como organismo alavancador da
Região, dos seus produtos e da imagem de uma administração pública (AP), mais próxima, mais
ágil e proativa.
O salto qualitativo que estes dois projetos proporcional à RDD, aos vinhos dessa denominação
de origem, às suas gentes e ao seu território Norte, é de tal forma grande que não custa dizer
como Al Gore, ex-vice-presidente norte-americano: “O nosso mundo está nos primeiros passos
de uma revolução de sustentabilidade tão importante como a Revolução Industrial, mas com a
velocidade de uma revolução digital." (Web Summit 2017).

Galeria de fotos do projeto: em elaboração
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