
Designação do projeto |Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados 

Código do projeto |Norte 06-3559-FSE - 000106 

Objetivo principal| Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade 

laboral 

Região de intervenção |Norte 

Entidade beneficiária |Abotoa, S.A. 

Data de aprovação | 25-06-2020 

Data de início | 21-10-2019 

Data de conclusão | 20-04-2023 

Custo total elegível | 384.615,00 

Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 337.933,28 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

A Abotoa, S.A. no âmbito da presente candidatura deseja: 

• Implementar o Portal mySkypro;

• Inovar na utilização de novos materiais, design, e processos de fabrico, na conceção de

calçado e vestuário, assim como, entregar soluções completas de fardamento;

• Oferecer soluções de logística, nos projetos integrados de uniformes.

Para tal pretende reforçar a sua equipa com recursos humanos altamente qualificados, permitindo 

prosseguir com a estratégia de inovação na introdução de nova metodologia de organização da 

prática do negócio e nas relações externas com a implementação do Portal mySkypro, que tem as 

virtudes de integrar num único Portal todas as vertentes da gestão de uniformes das companhias 

aéreas e introduzir inteligência artificial no que toca à gestão de stocks e necessidade de 

encomendas a fornecedores. Nos conhecimentos dos produtos oferecidos pela empresa, com vista 

à empresa continuar a oferecer os mais inovadores produtos, em termos de design, materiais, e 

processo de fabrico aos seus Clientes e potenciais Clientes. Assim como, no planeamento do 

processo de Logística e Distribuição dos novos Clientes angariados pela Empresa de forma a 

trazerem eficiência ao negócio destes. 

A Abotoa pretende oferecer soluções aos seus Clientes, nomeadamente, projetos completos 

(desde o design, conceção do produto, gestão dos stocks, gestão de logística e distribuição a cada 

um dos funcionários do Cliente), suportados na Inteligência Artificial e em tecnologia de previsão 

de stocks e na inovação de processos. De forma a que estes obtenham: 

• Ganhos de eficiência para se manterem competitivas;

• Soluções integradas, permitindo aos Clientes não terem de se ocupar com as operações

que não são core do seu negócio;

• Máximo conforto dos profissionais da aviação que estão sujeitos a várias horas de trabalho

em diferentes latitudes, concebendo produtos inovadores;

• Design moderno do calçado e vestuário, uma vez que a imagem e diferenciação de cada

Companhia aérea passa pelo design do fardamento.




