
 

Designação do projeto | BLAZE INFORMATION SECURITY - Contratação de 
Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB) 

Código do projeto  | NORTE-06-3559-FSE-000098 

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

Região de intervenção  | Norte 

Entidade beneficiária  | BLAZE INFORMATION SECURITY, LDA 

 

Data de aprovação  | 12-11-2020 

Data de início  | 29-10-2019  

Data de conclusão  | 28-09-2022 

Custo total elegível  | 315 626,41 € 

Apoio financeiro Público Nacional / União Europeia (FSE)  |  157 813,20€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

ENTIDADE: 

A Blaze é uma empresa de segurança informática que pretende reforçar a sua equipa 

de consultores e desenvolvedores de produto, através da contratação de 4 recursos 

humanos altamente qualificados.  

 

Objectivos: 

Os principais objetivos são a maior eficiência na resposta a clientes, com mais recursos 

humanos a assegurar a entrega rápida, sem descurar a qualidade, do trabalho existente, 

e a afetação de recursos humanos especializados ao desenvolvimento de produtos, 

inovando constantemente a oferta existente e combatendo as ameaças típicas deste 

setor. Com estes recursos humanos a Blaze irá aumentar a sua competitividade nos 

mercados externos, ao diversificar a sua carteira de produtos e ser mais produtiva, o 

que permitirá a sua expansão internacional. O presente projeto pretende contratar 4 



 

recursos humanos altamente qualificados para apoiar a estratégia de inovação de 

produto e organizacional que a Blaze pretende seguir. 

 

ATIVIDADES:  

Os perfis a contratar no âmbito deste programa são altamente qualificados e detêm a 

experiência necessária para desempenharem as funções em questão. Ao abrigo do 

presente projeto a Blaze pretende contratar quatro recursos humanos, com os seguintes 

perfis: 

2 Consultores em Segurança Informática e 2 Engenheiros de Software com 

competências e para desemprenho de funções detalhadas em sede de candidatura 

Os quatro recursos humanos a contratar terão o perfil e a experiência adequados para 

desenvolver as funções para que serão contratados, contribuindo diretamente para o 

desenvolvimento da estratégia de inovação da Blaze. Estes serão essenciais para 

acompanhar e potenciar o crescimento da Blaze ao longo de todo o projeto, permitindo 

reforçar as equipas de consultoria e desenvolvimento de produto que, como visto, se 

afiguram essenciais para o cumprimento dos objetivos a que a Blaze se propõe e 

permitirão a existência de inovações de produto e organizacionais na mesma. 

 

ACOMPANHAMENTO e REALIZAÇÃO: 

O processo será acompanhado regularmente no sentido de aferir do cumprimento dos 

objetivos definidos ao nível dos recursos humanos contratados, da sua dotação 

financeira e da calendarização planeada, cumprindo os requisitos e obrigações com os 

quais o promotor se compromete. 

Um consultor de segurança foi contratado, como previsto, pouco após a submissão da 

candidatura, nos finais de 2019, e os restantes recursos humanos em 2020. 
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