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Nélson Fontainhas, “partner” da Deloitte, afirma

Iniciativa Indústria 4.0 está centrada na inclusão das necessidades das PME

A Deloitte foi uma das empresas que se associou ao Governo para delinear uma estratégia nacional para a indústria. Esta empresa integra o
Comité Estratégico da iniciativa Indústria 4.0. Por isso, a “Vida Económica” questionou esta consultora, em primeiro lugar, sobre o impacto
esperado desta estratégia na economia e, em particular, sobre as empresas.

“As medidas apresentadas terão diversos impactos no tecido empresarial português. No imediato, as empresas portuguesas beneficiarão de
incentivos para investimento na sua transformação digital, assim como de financiamento à exportação de soluções e tecnologias associadas à
Indústria 4.0. Beneficiarão também no curto prazo de ofertas formativas para os seus trabalhadores, espaços de aprendizagem como “learning
factories” e de uma crescente dinamização, já verificada no terreno, de todo o tecido científico, tecnológico e de inovação que permitirá a
transformação digital e a criação de novos produtos e serviços.

As empresas de cariz mais tecnológico beneficiarão também de um apoio acrescido para a sua internacionalização e exportação. Algo também
mais imediato será a continuidade deste programa sob coordenação da COTEC, que funcionará como interface entre as necessidades e iniciativas
privadas e as políticas públicas. Esta dinâmica ficou patente na quantidade de medidas de iniciativa público-privada que foram apresentadas”,
afirmou-nos Nélson Fontainhas. “A médio longo prazo, e em linha com as prioridades por elas definidas, através das diferentes medidas de ensino,
formação e requalificação, as empresas terão acesso a capital humano com competências mais alinhadas com as necessidades dos seus
negócios e, no limite, com um mundo mais digital.

A economia portuguesa beneficiará deste programa essencialmente de três formas. Desde logo, haverá uma aceleração da adoção tecnológica
por parte das empresas e na nossa sociedade, tornando-nos mais competitivos no mercado. Em segundo lugar, a internacionalização das nossas
melhores empresas tecnológicas permitirá um impacto positivo nas exportações. Por último, um ecossistema tecnológico, científico e de inovação
munido de melhores recursos e de uma maior dinâmica permitirá atrair mais investimento externo para Portugal. E, acima de tudo, investimento
que permitirá também fortalecer as nossas competências tecnológicas. Esta é de facto a oportunidade para Portugal”, acrescentou o “partner” da
Deloitte.

Seleção das fileiras setoriais que serviram de amostra

Mais em concreto, questionamos da forma como as PME poderão beneficiar despe plano: “Todo o programa foi pensado e centrado na inclusão
das necessidades das PME, que são um motor importante da nossa economia. Desde logo pela seleção das fileiras setoriais que serviram de
amostra. Olhando para todos os participantes nos grupos de trabalho, há uma predominância de PME. Uma grande fatia das medidas criadas são
dirigidas especificamente às PME, desde programas de apoio ao investimento até à formação de quadros”, explicou Nélson Fontainhas.

Quisemos saber também qual o contributo e de que forma a Deloitte vai continuar a trabalhar neste projeto. Ao que Nélson Fontainhas respondeu:
“A Deloitte contribuiu para esta iniciativa providenciando conhecimento adquirido por via da sua experiência na transformação digital das empresas
e da sociedade, mas também pelo conhecimento que detemos da realidade empresarial portuguesa. Foi uma honra para nós contribuir para o país
e para o melhor desenvolvimento do nosso tecido empresarial. Nesse sentido, aceitámos o desafio de servir também de dinamizador e
coordenador das sessões de trabalho que decorreram desde abril do ano passado.

Nessa qualidade, agradecemos às mais de 120 entidades que participaram e que deram um contributo decisivo no sucesso desta iniciativa. Faz
parte da dos valores da Deloitte dar o seu contributo para a economia e para a sociedade onde insere, tanto mais numa área como a da
transformação digital onde temos uma aposta forte de soluções para os nossos clientes. Nesse sentido, estaremos sempre disponíveis e com as
competências certas para continuar a contribuir para este desafio da Indústria 4.0”.

Susana Almeida

http://tinyurl.com/hyprblh
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INDÚSTRIA 4.0
Portugal injeta 4,5 mil milhões para 4.ª revolução industrial

Mais de 20 mil trabalhadores vão beneficiar de formação tecnológica para estar a salvo das dificuldades criadas pela digitalização

A economia portuguesa vai receber uma injeção de 4,5 mil milhões de euros (metade dos quais via fundos europeus) nos próximos quatro anos,
no âmbito da quarta revolução industrial (Indústria 4.0). A estratégia ontem apresentada em Leiria conta com um total de 60 medidas. A ambição é
colocar Portugal, pela primeira vez, na linha da frente da indústria. Para isso, a formação dos trabalhadores e o reforço das parcerias entre
grandes empresas, startups e instituições de ensino são os principais pilares desta estratégia e representam nove em cada dez medidas.

Numa altura em que as empresas enfrentam a transformação digital, há mais de 20 mil trabalhadores que vão beneficiar deste programa. Para que
os trabalhadores não sejam postos de parte, a qualificação dos trabalhadores é um dos objetivos do Governo. “A relação entre o ser humano e
robot não é como o ovo e a galinha”, assinalou o primeiro-ministro, António Costa, no final da apresentação das 60 medidas; as propostas foram
recolhidas ao longo dos últimos 10 meses juntos de mais de 200 entidades e compiladas pela consultora Deloitte. A aplicação das medidas será
supervisionada pela COTEC (Associação Empresarial para a Inovação). A atualização do modo como funcionam as empresas é fundamental para
que o país não fique para trás perante os avanços da economia e dos consumidores, que procuram cada vez mais soluções personalizadas e com
maior rapidez. A Autoeuropa é um dos exemplos de transformação.

Na fábrica do grupo Volkswagen há veículos autónomos (AGV) que transportam, sozinhos, as peças do armazém para a linha de produção.
“Qualquer aplicação da indústria 4.0 tira pessoas da rotina e coloca-as em locais mais interessantes”, conta Miguel Sanches ao Dinheiro Vivo. O
diretor-geral da Autoeuropa destaca também que a fábrica atualmente é uma incubadora de desenvolvimento de soluções com startups. As novas
empresas tecnológicas também já colaboram entre si. A Prodsmart, uma startup que monitoriza a produção a partir do ‘chão de fábrica’, associou-
se à BeeVeryCreative e à Cadflow (especialistas em impressão e software de modelação) e mostrou como se pode criar uma mini-fábrica de
impressão personalizável 3D. “Posso estar em Lisboa e mandar fazer uma impressão em Aveiro”, disse Gonçalo Fortes, CEO da Prodsmart.

A quarta revolução industrial também é sentida na área da mobilidade. Basta reunir vários sensores e giroscópios de smartphones para avaliar
quantos passageiros entram e saem dos autocarros, como demonstrou a Bosch, que está a arrancar os testes desta solução em Braga, uma das
fábricas em Portugal. Os dados recolhidos pelos sensores vão permitir ao ser humano decidir quais devem ser as melhores rotas para os utentes.
A associação entre homens e robôs também foi visível na linha de pesagem apresentada pela Sinmetro. O controlo de qualidade é feito num
tapete e pretende-se certificar se o peso dos produtos embalados corresponde ao que está no rótulo. Para evitar uma multa, sempre que é
detetado um número irregular o produto é imediatamente retirado da linha por um robot. Ao mesmo tempo, uma equipa está a avaliar os dados
que são apresentados em tempo real e que permitem uma reação muito mais rápida do que no controlo manual.

http://tinyurl.com/zlgbspx

http://tinyurl.com/zlgbspx


Preço: 1,00 € 
Classe: Geral 
Data: 31.01.2017 

Periodicidade: Diário 
Tiragem: 112 000 
Página: 14 

    

    

    

    



Preço: 1,20 € 
Classe: Geral 
Data: 31.01.2017 

Periodicidade: Diário 
Tiragem: 79 040 
Página: 16 

    

    

    

    



Preço: 1 € 
Classe: Geral 
Data: 31.01.2017 

Periodicidade: Diário 
Tiragem: 16 000 
Página: 26 

    

    

    

    



Preço: 1 € 
Classe: Geral 
Data: 31.01.2017 

Periodicidade: Diário 
Tiragem: 16 000 
Página: 27 

    

    

    

    



Lusiaves aposta na digitalização e em tecnologias de indústria 4.0
AgroPortal - 30/01/2017

12

Lusiaves aposta na digitalização e em tecnologias de indústria 4.0

O Grupo Lusiaves aceitou o desafio da Deloitte Portugal para, em conjunto com o Instituto Politécnico de Leiria, apresentar uma solução
tecnológica inovadora no âmbito da iniciativa Indústria 4.0 – Economia Digital que teve lugar hoje na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
(ESTG), em Leiria. Segundo Paulo Gaspar, administrador e CIO da Lusiaves, o grupo “há muito que aplica conceitos e tecnologia de Indústria 4.0,
e há muito que tem fábricas totalmente automatizadas”. “No entanto, sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer rumo à total
digitalização do negócio, e nesse âmbito, o objetivo deste desafio foi demonstrar mais um exemplo prático de como com a aplicação de
tecnologias de Indústria 4.0 se consegue ter ganhos de eficiência, competitividade, redução de custos, e talvez até, desenvolver novos modelos de
negócio”, sublinha aquele responsável.

Numa parceria com a Deloitte Portugal e o Instituto Politécnico de Leiria, este desafio conta com o contributo de alunos de gestão, eletrotecnia,
informática, mecânica e respetivos coordenadores de curso/mestrado. “A solução que está a ser desenvolvida vai permitir ao Grupo Lusiaves
resolver um problema que é não conseguir saber de forma precisa que quantidades de ração são distribuídas pelos diferentes pavilhões de
frangos. Hoje as descargas são feitas a olho o que faz com que alguns pavilhões de frangos recebam mais comida e outros menos”, explica um
comunicado da Lusiaves.

Este sistema inovador vai ser concretizado com a implementação de um sensor ao nível da suspensão dos camiões, que através de um algoritmo
avançado permitirá aferir o peso transportado pelo camião em tempo real. Depois, essa informação é passada automaticamente para o motorista
através de uma ‘app’ no ‘smartphone’ que vai permitir descargas precisas e de forma automática, reduzindo o erro e originando grandes
poupanças e uma melhor qualidade nos frangos que o grupo Lusiaves comercializa.

A solução tecnológica em questão tornará também possível ao Grupo Lusiaves “recolher o milho nas explorações agrícolas sabendo em tempo
real quanto está a ser transportado, e conseguindo automaticamente partilhar essa informação com o agricultor, garantindo que este sabe que
quantidades está a vender e (…) que só estão a ser transportadas as quantidades permitidas por lei, evitando assim eventuais contraordenações
por excesso de carga”. Recorde-se que o Grupo Lusiaves fez parte de 80 empresas convidadas a dar o seu contributo em conjunto com o
Governo para ajudar a definir uma série de políticas de incentivo e ajuda às empresas, para que estas se modernizem e adotem procedimentos e
tecnologias Indústria 4.0

Este evento, que teve como objetivo apresentar as medidas da iniciativa Indústria 4.0, dinamizada pelo Ministério da Economia, contou com a
presença do primeiro-ministro António Costa; do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral; e do secretário de Estado da Indústria, João
Vasconcelos. O artigo Lusiaves aposta na digitalização e em tecnologias de indústria 4.0 foi publicado originalmente em Jornal económico

http://tinyurl.com/zlrm32q
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

"Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a
Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e
normativa, "medidas de amplo espectro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos processos de digitalização de indústria". O
objetivo é que "Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue como
chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio", salientou Manuel Caldeira Cabral.

"Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar
fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional
de digitalização da economia", adiantou o governante. "No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela
indústria, pela colaboração de empresas de setores industriais e 'startups' [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos
próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da
digitalização das atividades", acrescentou.

A apresentação das 60 medidas para a "Indústria 4.0 - Economia Digital" decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro,
António Costa, do ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de
cooperação entre o Governo e a COTEC - Portugal.

http://tinyurl.com/jorafl3
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Governo apresentou em Leiria o programa “Indústria 4.0”– Economia
Digital”

António Costa: “Leiria pode ser e tem de ser o grande laboratório deste
I4.0”

O primeiro-ministro António Costa marcou presença no dia 30 de
janeiro, em Leiria, para apresentar o “Indústria 4.0”– Economia Digital”
projeto que tem como objetivo “promover a digitalização da indústria
portuguesa” e dar formação e conhecimento a mais de 20 mil pessoas
ligadas ao setor da indústria nas vertentes Automóvel, Moda e Retalho,
Agroalimentar e Turismo, num investimento de 400 milhões de euros.
A implementação do “Indústria 4.0 – Economia Digital” será da
responsabilidade da COTEC Portugal, que assinou um do protocolo de
colaboração com o Ministér io de Economia com vista ao
acompanhamento das medidas da iniciativa.

Marcaram presença em Leiria, na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, além de António Costa, o
ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, o secretário de Estado
da Indústria, João Vasconcelos, autarcas da região e vários
responsáveis de empresas que irão implementar as medidas do I4.0.
Os presentes tiveram ocasião de observar uma mostra com mais de 40
salas num Circuito de Exibição de tecnologias e soluções i4.0, bem
como Workshops e Sessões Paralelas dedicadas a diversos temas
relacionados.

O “Indústria 4.0 – Economia Digital” foi lançado pelo Ministério da
Economia em 2016, com a contribuição de mais de 100 empresários e
instituições relevantes em Portugal que, numa primeira fase, se
organizaram em grupos de trabalho em quatro fileiras: Automóvel,
Moda e Retalho, Agroalimentar e Turismo. Na ocasião, João
Vasconcelos referiu que “o Governo está empenhado em ajudar as
empresas a estarem preparadas para aproveitar as oportunidades de
negócio que daí advêm. Por isso, estamos a desenvolver uma
estratégia para a digitalização da nossa economia e em especial da
nossa indústria. A esta estratégia chamamos Indústria 4.0. Esta não é
uma estratégia digital, é a Estratégia para a competitividade do nosso
país num mundo digital”.

António Costa e Manuel Caldeira Cabral Por sua vez, Nélson
Fontainhas, da Deloitte Portugal, salientou na apresentação das 60
medidas do I4.0 que “esta é a oportunidade de Portugal”, para “quebrar
barreiras físicas e de escala”. Segundo o responsável, o objetivo do
Indústria 4.0 – i4.0 “é acelerar a adoção tecnológica no tecido
empresarial português, promover internacionalmente empresas
portuguesas de cariz tecnológico e tornar Portugal num polo de
atratividade e investimento em tecnologia”. O responsável da Deloitte
Portugal salientou que as 60 medidas que resultaram de um trabalho
de 10 meses de preparação tem como principal propósito “capacitar os
recursos humanos, implementar a cooperação tecnológica, o
financiamento ou apoio ao investimento, a internacionalização e a
adaptação legal e normativa das empresas e indústrias”.

Francisco Lacerda, presidente da COTEC Portugal, entidade gestora
da plataforma Portugal i4.0, afirmou que esta” é a estratégia nacional
para a indústria, contribuirá para que o nosso tecido industrial
corresponda às oportunidades que se lhe apresentam, sendo
imprescindível para atingir maiores níveis de exigência industrial”. O
responsável da COTEC lembrou que “a transição irá colocar grandes
desafios” mas garante que estas medidas irão “contribuir para
aumentar a capacitação das empresas portuguesas”.

Por sua vez, Manuel Caldeira Cabral garatiu que este é “um projeto
bem sucedido que vai moldar o futuro de Portugal” , lembrando o
“enorme desafio mas também uma enorme oportunidade” para os
setores Automóvel, Moda e Retalho, Agroalimentar e Turismo, já que
“apresenta soluções concretas e bem delineadas para as diferentes
áreas” e irá abranger mais de 20 mil pessoas num investimento total
que representa mais de 400 milhões de euros de incentivos
comunitários. Centenas de pessoas marcaram presença neste

encontro O ministro da Economia anunciou apoios para a
implementação destas medidas sendo o primeiro o Vale i4.0, que
chegará já no primeiro trimestre deste ano, um incentivo dirigido às
micro e médias empresas. O ministro referiu ainda que irão surgir mais
medidas de apoio no âmbito do Portugal 2020.

A finalizar, António Costa salientou que “esta é a primeira vez que a
indústria portuguesa não parte em desvantagem. Esta é a revolução
industrial que surge no momento em que nós temos os ingredientes
base para estar na crista da onda. Esta é a revolução que assenta no
conhecimento, na inovação e na capacidade tecnológica”. Segundo o
primeiro-ministro, “esta apresentação só poderia ser em Leiria porque
Leiria tem duas qualidades fundamentais para que a revolução seja um
sucesso: Leiria tem um Instituto Politécnico e um tecido empresarial
dinâmico com grande capacidade de compreender que o
conhecimento é essencial. Leiria pode ser e tem que ser o grande
laboratório deste i4.0” , afirmou.

Segundo António Costa “investir no i4.0 é investir num novo modelo de
desenvolvimento para o país” que significa “conetividade entre as
entidades de natureza diferente”. A terminar António Costa sublinhou
que “estamos num momento onde não podemos hesitar. Ou temos
medo da onda e procuramos abrigo ou apanhamos a onda e vamos
surfar para atingir os objetivos”.

   Mónica Alexandre
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Indústria 4.0 com 12 milhões para transformação de PME

O programa como um dos seus objectivos formar 20 mil profissionais e
o Governo prevê injectar 4,5 mil milhões de euros na economia nos
próximos quatro anos.

O Governo apresentou esta segunda-feira, um conjunto de 60 medidas
com as quais pretende materializar a sua estratégia de Indústria 4.0. O
programa inclui iniciativas públicas e privada e deverão ter impacto em
mais de 50 mil empresas segundo estimativas de entidades
envolvidas. O executivo pretende injectar na economia 4,5 mil milhões
com a aposta, nos próximos quatro anos. 12 milhões serão
canalizados para um instrumento financeiro denominado “Vale
Industria 4.0”. A formação de profissionais em “competências digitais”,
incluindo a requalificação, deverá abranger 20 mil trabalhadores numa
fase inicial, prevê o executivo.

No Politécnico de Leiria, durante uma conferência de lançamento do
programa Industria4.0 o ministério da Economia e a COTEC Portugal
assinaram uma protocolo. A última fica responsável pela monitorização
da implantação eficaz das medidas e actualização mediante a
evolução que se espera muito rápida dos contextos de negócio e
tecnológicos. O conjunto de medidas resulta do trabalho do Governo
mas também de um comité estratégico que inclui a Altice-PT, a Bosch,
a Deloitte, a Google, a Huawei, a Microsoft, a Siemens e a Volkswagen
a ANI, o COMPETE, a CIP, COTEC, a GS1, o IAPMEI, o IPQ e o
Turismo de Portugal, num total de mais de 15 entidades.

Em comunicado o ministério da Economia destaca dez medidas:

 Financiamento

Mobilização de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento até
2,26 mil milhões de euros de incentivos, através do Portugal 2020,
para a consciencialização, adopção e massificação de tecnologias
associadas ao conceito de Indústria 4.0, nos próximos quatro anos.
Sobressai o Vale Indústria 4.0, que se destina apoiar a transformação
digital através da adoção de tecnologias que permitem mudanças
disruptivas nos modelos de negócio de micro e PME (ex.: contratação
de sites de comércio electrónico ou software de gestão fabril a
prestadores certificados). Estes vales têm o valor unitário de 7.500
euros, deverão apoiar mais de 1.500 empresas.

Destaque-se ainda o lançamento de uma linha de crédito para o apoio
às exportações das PME, através da PME Investimentos. Esta linha
permite antecipar receitas da venda a taxas de juro bonificadas,
mitigando assim o risco de empresas exportadoras de tecnologia
inovadora de equipamentos que integram tecnologias 4.0

 Programa de Competências Digitais

Promoção uma iniciativa que permitirá capacitar, até 2020, mais 20 mil
pessoas em TIC face aos actuais níveis de formação. Será feita em
colaboração com o sector privado e destina-se a fazer face à carência
de técnicos especializados nesta área.

 Cursos Técnicos i4.0

Revisão da carteira de cursos profissionais técnicos em linha com a
procura de novas competências por parte das empresas no âmbito da
digitalização da economia. Neste contexto, serão criados momentos de
interface entre as escolas e a indústria e será promovido o recurso a
trabalhadores qualificados, bem como a utilização de equipamentos de
empresas para suportar as actividades lectivas.

 “Learning Factories”

Promoção e apoio na criação de infra-estruturas físicas com
equipamento tecnológico que recriem ambientes empresariais i4.0,
com vista à capacitação do capital humano, promovendo e dando
continuidade a iniciativas em curso como a Fabtec, Laboratório de

Processos e Tecnologias para Sistemas Avançados de Produção, que
consiste numa learning factory para demonstração de soluções
inovadoras ao tecido empresarial, e a Introsys Training Academy, que
integra um chão de fábrica simulado (SGF), e a Academy 360 Room
com painéis interativos que controlam equipamentos no chão de
fábrica.

 Missões Internacionais

Promoção de missões com comitivas nacionais, lideradas por
representante do Executivo, com vista à partilha de produtos e serviços
de âmbito i4.0 desenvolvidos em Portugal. Estas comitivas deverão
marcar presença em eventos/feiras (ex.: Hannover Messe),
cidades/regiões e polos industriais (ex.: missões a Lombardia e País
Basco) que possam constituir oportunidades para as empresas
portuguesas.

 ADIRA Industry 4.0

Visa a criação do primeiro laboratório integrado de fabrico aditivo
através do qual se pretende desenvolver todo um novo ecossistema
associado a esta tecnologia de nova geração que irá permitir novas
formas de projeto e fabrico. Este laboratório é dinamizado pela ADIRA
em parceria com o CEiiA a partir da máquina em desenvolvimento pela
ADIRA, cujo protótipo foi desenvolvido em colaboração com a
Fraunhofer, e está aberto às universidades e às empresas de todas as
industrias.

No âmbito desta iniciativa destaca-se também o desenvolvimento em
consórcio com o Inegi e Inesc Tec de soluções de hardware e software
para a implementação de serviços de dados e comunicação entre
máquinas, o que irá permitir às empresas configurar produtos/serviços
inovadores. Inclui ainda o Projeto FLASERPRO que consiste na
concepção de uma nova máquina para processamento de materiais
recorrendo à tecnologia de laser de fibra óptica com plena integração
de práticas de “ecodesign”. Este projecto conta com a parceria do Inegi
e apoio do COMPETE.

 FOOTURE 2020

Medida da APPICAPS, consiste num Plano Estratégico do cluster do
Calçado português que visa Implementação do roteiro do Cluster do
Calçado para a Economia Digital assente em múltiplas iniciativas.
Pretende-se, até ao final de 2020, conseguir um salto qualitativo no
processo de afirmação internacional do calçado português,
estabelecendo-o como uma referência da indústria a nível mundial.

 Bosch Digital

O DONE Lab da Bosch, consiste num laboratório único em Portugal
para o fabrico aditivo   avançado de protótipos e ferramentas,
inaugurado na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, em
Guimarães, resultante de uma parceria entre a Universidade do Minho
e a Bosch Car Multimedia, no âmbito do maior projeto universidade-
empresa do país, num investimento global de 54.7 milhões de euros
até 2018. Destaque também para um protocolo entre a Bosch e a
Universidade de Aveiro para o desenvolvimento de soluções para
casas inteligentes e a digitalização de equipamentos da Bosch, num
investimento de 19 milhões de euros, estando prevista a criação de
cerca de 150 postos de trabalho.

 4AC Industria 4.0

Grandes multinacionais como a Mitsubishi (Daimler), a Siemens e a
Volkswagen Autoeuropa integram, em Matosinhos, a nova aceleradora,
incubadora e espaço de produtização e prototipagem, para a Indústria
4.0. As startups portuguesas Bee Very Creative, Follow Inspiration,
Prodsmart e Mobi.Me também já fazem parte do projecto, com o
objectivo de acelerar o desenvolvimento de produto e também o
desenvolvimento de negócio. A 4AC-Industria 4.0 resulta de uma
parceria entre o CEiiA e a Startup Portugal. Destina-se a apoiar



startups tecnológicas para fornecer a indústria, tanto de hardware
como de software, na transformação de ideias em produtos, no
desenvolvimento de produto e também na fase de scale-up.

 Consórcio PSA Mangualde

Esta iniciativa, com um investimento estimado de 12 milhões de Euros,
será desenvolvida pela PSA de Mangualde em consórcio com 3
universidades e 5 parceiros tecnológicos, assente nos seguintes eixos:
Sistemas robóticos inteligentes (robôs colaborativos), Sistemas
avançados de inspeção e rastreabilidade (Visão artificial), Sistemas
autónomos de movimentação (AGV), Fábrica digital (IoT) e Fábrica do
futuro – FoF (Baixa cadência e Alta diversidade).

http://tinyurl.com/zsmakh4
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Lusiaves aposta na digitalização e em tecnologias de indústria 4.0

Nuno Miguel Silva

Solução vai permitir ao Grupo Lusiaves saber as quantidade precisas de ração para os frangos e de cargas de transportes para toda a rede de
distribuição logística.

O Grupo Lusiaves aceitou o desafio da Deloitte Portugal para, em conjunto com o Instituto Politécnico de Leiria, apresentar uma solução
tecnológica inovadora no âmbito da iniciativa Indústria 4.0 – Economia Digital que teve lugar hoje na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
(ESTG), em Leiria. Segundo Paulo Gaspar, administrador e CIO da Lusiaves, o grupo “há muito que aplica conceitos e tecnologia de Indústria 4.0,
e há muito que tem fábricas totalmente automatizadas”. “No entanto, sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer rumo à total
digitalização do negócio, e nesse âmbito, o objetivo deste desafio foi demonstrar mais um exemplo prático de como com a aplicação de
tecnologias de Indústria 4.0 se consegue ter ganhos de eficiência, competitividade, redução de custos, e talvez até, desenvolver novos modelos de
negócio”, sublinha aquele responsável.

Numa parceria com a Deloitte Portugal e o Instituto Politécnico de Leiria, este desafio conta com o contributo de alunos de gestão, eletrotecnia,
informática, mecânica e respetivos coordenadores de curso/mestrado. “A solução que está a ser desenvolvida vai permitir ao Grupo Lusiaves
resolver um problema que é não conseguir saber de forma precisa que quantidades de ração são distribuídas pelos diferentes pavilhões de
frangos. Hoje as descargas são feitas a olho o que faz com que alguns pavilhões de frangos recebam mais comida e outros menos”, explica um
comunicado da Lusiaves.

Este sistema inovador vai ser concretizado com a implementação de um sensor ao nível da suspensão dos camiões, que através de um algoritmo
avançado permitirá aferir o peso transportado pelo camião em tempo real. Depois, essa informação é passada automaticamente para o motorista
através de uma ‘app’ no ‘smartphone’ que vai permitir descargas precisas e de forma automática, reduzindo o erro e originando grandes
poupanças e uma melhor qualidade nos frangos que o grupo Lusiaves comercializa. A solução tecnológica em questão tornará também possível
ao Grupo Lusiaves “recolher o milho nas explorações agrícolas sabendo em tempo real quanto está a ser transportado, e conseguindo
automaticamente partilhar essa informação com o agricultor, garantindo que este sabe que quantidades está a vender e (…) que só estão a ser
transportadas as quantidades permitidas por lei, evitando assim eventuais contraordenações por excesso de carga”.

Recorde-se que o Grupo Lusiaves fez parte de 80 empresas convidadas a dar o seu contributo em conjunto com o Governo para ajudar a definir
uma série de políticas de incentivo e ajuda às empresas, para que estas se modernizem e adotem procedimentos e tecnologias Indústria 4.0 Este
evento, que teve como objetivo apresentar as medidas da iniciativa Indústria 4.0, dinamizada pelo Ministério da Economia, contou com a presença
do primeiro-ministro António Costa; do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral; e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos.

http://tinyurl.com/jzr8zja
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa “Indústria 4.0 – Economia Digital”, que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos.

“Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a
Deloitte”, disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de
recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e normativa, “medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que
haja uma aceleração dos processos de digitalização de indústria”. O objetivo é que “Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já
acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio”,
salientou Manuel Caldeira Cabral.

“Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar
fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional
de digitalização da economia”, adiantou o governante. “No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela
indústria, pela colaboração de empresas de setores industriais e ‘startups’ [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos
próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da
digitalização das atividades”, acrescentou.

A apresentação das 60 medidas para a “Indústria 4.0 – Economia Digital” decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro,
António Costa, do ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de
cooperação entre o Governo e a COTEC – Portugal.

http://tinyurl.com/zcco9ln
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Como revolucionar a indústria? São 60 medidas, 50 mil empresas e milhões em investimento

"Indústria 4.0 - Economia Digital" inclui formação e capacitação de recursos humanos, cooperação tecnológica e adaptação legal e normativa.

O ministro da Economia lança esta segunda-feira um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50
mil empresas e prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos. "Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas
com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte", disse à agência Lusa o ministro Manuel
Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação tecnológica, de
adaptação legal e normativa, "medidas de amplo espectro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos processos de
digitalização de indústria".

O objectivo é que "Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue
como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio", salientou Manuel Caldeira Cabral. "Estas medidas vão incluir,
por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar fundos estruturais dedicados à
Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional de digitalização da economia",
adiantou o governante.

"No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela indústria, pela colaboração de empresas de sectores
industriais e 'startups' [empresas em início de actividade] digitais, o que se prevê é que nos próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros]
de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da digitalização das actividades", acrescentou. A
apresentação das 60 medidas decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do ministro da Economia, e do
secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de cooperação entre o Governo e a COTEC - Portugal.
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António Costa garante que Portugal irá acompanhar a onda do digital

Foram apresentadas as 60 medidas, de iniciativa pública e privada,
que marcam a estratégia de Portugal no âmbito do programa Indústria
4.0. O primeiro-ministro afirmou que “é a primeira revolução industrial
em que Portugal não parte em desvantagem”.

Economia Digital foi o tema discutido hoje, em Leiria, na apresentação
do programa Indústria 4.0 que vinca a presença de Portugal nesta
nova revolução industrial. A sessão de trabalho teve como temas
principais as qualificações e a formação ao longo da vida digital, as
infra-estruturas tecnológicas no mundo digital, os desafios tecnológicos
da Indústria 4.0 e os instrumentos de financiamento. O tema “Comércio
Electrónico” foi debatido com a presença de representantes de
algumas empresas com forte presença no Digital tais como a Farfetch,
os CTT, La Redoute e Chic By Choice.

O Governo tem vindo a trabalhar com mais de 200 entidades ligadas a
quatro grandes fileiras – agro-indústria, retalho, maquinaria e indústria
automóvel e turismo, no sentido de preparar o país para a Indústria
4.0. Nos próximos quatro anos estão previstos investimentos no valor
de 4,5 mil milhões de euros. Numa fase inicial, a prioridade é
requalificar e formar mais de 20.000 trabalhadores com valências
digitais. Tendo em conta este foco, António Costa frisou que “a chave
está no conhecimento” e que ao investirmos nos recursos humanos
estamos a “investir num novo modelo de desenvolvimento do país”.
Anunciou ainda que o Ministério da Economia, em conjunto com o
Ministério da Ciência e Ensino Superior, vão apresentar o programa
Interface – uma iniciativa que vai pôr em contacto empresas,
universidades e politécnicos.

As necessidades mais sentidas pelas empresas

A Deloitte, entidade responsável pela divulgação do percurso e
resultados alcançados desde o lançamento da iniciativa Indústria 4.0,
em abril do ano passado, revelou que “A 4ª Revolução Industrial é a
oportunidade para Portugal”. Identificou que as necessidades mais
sentidas pelas entidades inquiridas em mais de 200 sessões de
trabalho se prendem sobretudo com as pessoas (38%), com o
ecossistema e a adoção tecnológica (25% cada) e com o quadro legal
e normativo (12%). Neste sentido, das 60 medidas apresentadas, 22
foram desenhadas para responder a questões de capacitação dos
recursos humanos, 26 para a cooperação tecnológica quatro para
financiamento e apoio/investimento, sete para a internacionalização e
três para a adaptação legal e normativa.

O protocolo de cooperação COTEC e Governo

No decorrer do programa Indústria 4.0, Francisco Lacerda, presidente
da COTEC Portugal, e João Vasconcelos, Secretário de Estado da
Indústria, assinaram o protocolo de cooperação através do qual a
COTEC fica responsável pela supervisão e acompanhamento da
iniciativa que procura transformar digitalmente as empresas e
indústrias nacionais.

Sobre o facto de ter sido a primeira vez que o governo entregou a uma
instituição do mundo privado uma ação deste tipo, Jorge Portugal,
Diretor-geral da COTEC, afirmou em declarações exclusivas à i9
magazine, que “é uma responsabilidade que a COTEC assume com
muito gosto e com a consciência que de facto as expetativas são altas.
Mas também é uma responsabilidade que decorre da necessidade que
uma política pública dirigida, esta em particular, para a competitividade
das empresas e que tem que ser ajustada às necessidades das
empresas”.

Ao representarem 370 associados e ao estarem focados na promoção
da inovação, a COTEC acredita que pode “trazer para o governo uma
informação e monitorização destas medidas e com isso adaptar
melhor, com maior eficácia, menor redundância e mais impacto daquilo
que é este conjunto de políticas públicas”. Jorge Portugal acrescentou
que a “parceria decorrerá enquanto os parceiros entenderem que é útil,

mas diríamos que é um projeto a médio prazo”.

O programa Indústria 4.0 também conta com o apoio da ANI – Agência
Nacional de Inovação.

José Caldeira, Presidente da ANI, assinalou que a entidade já é
“responsável por um conjunto de programas de apoio à I&D e à
demonstração de tecnologias, nessa medida tem também um papel
naquilo que é o apoio a projetos que visem precisamente o
desenvolvimento de novas tecnologias e a sua aplicação a empresas e
setores industriais”. Acrescentou também que estas novas medidas
irão “despertar atenções num conjunto significativo de setores e de
empresas para a importância, por um lado, de toda a evolução desta
área digital e o impacto que está a ter na indústria, mas também
mobilizá-los para participarem de forma mais ativa nos programas, com
projetos e iniciativas que visão desenvolver estas tecnologias, mas
sobretudo aplicá-las e demonstrá-las para que as empresas percebam
como é que podem ter um impacto significativo na sua competitividade
e terem acesso a financiamentos que permitam os investimentos que a
adoção destas tecnologias também obrigam”.

Entidades apresentam novas iniciativas

O Instituto Politécnico de Leiria foi ainda palco para a apresentação da
nova aceleradora, incubadora e espaço de produtização e
prototipagem, para a Indústria 4.0 – a 4AC -Industria 4.0. Esta ação
resulta de uma parceria entre o CEiiA e a Startup Portugal e, para José
Rui Felizardo, CEO do CEiiA, tem como objetivo, “por uma lado apoiar
start-ups tecnológicas para fornecer a indústria, tanto de hardware
como de software, na transformação de ideias em produtos, no
desenvolvimento de produto e, também na fase de scale-up, por outro,
contribuir para a inovação nas grandes empresas” – como é o caso da
Mitsubishi Fuso Truck Europe, a Siemens e a Volkswagen, que já se
associaram ao projeto.

Na mesma l inha,  a Siemens também lançou centros de
experimentação para incentivar projetos para a indústria 4.0 em
Portugal – os I-Experience 4.0 Centers pretendem ajudar estudantes e
incubadoras a familiarizarem-se com o ambiente da Indústria 4.0.
Estes centros vão integrar e ligar vários elementos do processo
industrial desde o desenho à produção, com vista a promover
iniciativas diferenciadoras destinadas à modernização da indústria. Os
primeiros três centros estarão localizados na sede da Siemens, em
Alfragide, no Instituto Politécnico de Leiria e na Universidade de Aveiro
e inserem-se na Academia Siemens 4.0, uma das medidas
estratégicas apresentadas pelo Governo hoje que resultaram da
iniciativa Indústria 4.0. Ao longo de toda a manhã estiveram em
exibição várias empresas e start-ups que já estão a operar segundo as
dinâmicas de uma indústria e economia digital.

http://tinyurl.com/zym2xpj
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A apresentação da iniciativa vai decorrer em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, do ministro da Economia e do secretário de
Estado da Indústria

O ministro da Economia lança esta segunda-feira um conjunto de 60 medidas da iniciativa “Indústria 4.0 - Economia Digital”. Um projeto que vai
envolver 50 mil empresas e mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos. “Vamos apresentar 60 medidas que foram
trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte”, disse à Lusa o ministro da
Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação
tecnológica, de adaptação legal e normativa; “medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos
processos de digitalização de indústria”.

O objetivo é que “Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue
como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio”, salientou Manuel Caldeira Cabral. “Estas medidas vão incluir,
por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar fundos estruturais dedicados à
Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional de digitalização da economia”,
adiantou. “No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela indústria, pela colaboração de empresas de
setores industriais e startups [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de
euros] de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da digitalização das atividades.” A apresentação das
60 medidas para a “Indústria 4.0 - Economia Digital” decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do
ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de cooperação entre o
Governo e a COTEC - Portugal.

http://tinyurl.com/kb5ncpe
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Governo lança esta segunda-feira 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança esta segunda-feira um conjunto de 60 medidas da iniciativa \'Indústria 4.0 - Economia Digital\', que vai envolver 50
mil empresas e prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos.

"Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a
Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de
recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e normativa, "medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que
haja uma aceleração dos processos de digitalização de industria". O objetivo é que "Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já
acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio",
salientou Manuel Caldeira Cabral.

"Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar
fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional
de digitalização da economia", adiantou o governante. "No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela
indústria, pela colaboração de empresas de setores industriais e \'startups\' [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos
próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da
digitalização das atividades", acrescentou.

A apresentação das 60 medidas para a "Indústria 4.0 - Economia Digital" decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro,
António Costa, do ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de
cooperação entre o Governo e a COTEC - Portugal.

http://tinyurl.com/jthurfe
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Estratégia Indústria 4.0: as 10 medidas que tem de conhecer

 Governo lançou esta manhã estratégia nacional para a indústria.
Digitalização, modernização e formação são palavras-chave. Medidas
devem ter impacto em 50.000 empresas a trabalhar em Portugal.

São dois mil milhões de euros investidos, mais de 4,5 mil milhões de
retorno esperado nos próximos quatro anos. O Governo lançou esta
manhã, em Leiria, a estratégia nacional para a Indústria. O programa
chamado i4.0 inclui um conjunto de 60 medidas que deverão ter
impacto em mais de 50.000 empresas a operar em Portugal. O
programa permitirá requalificar e formar na área de competências
digitais mais de 20.000 trabalhadores. Durante dez meses, Governo e
parceiros discutiram em reuniões semanais as prioridades e os
principais desafios em quatro áreas distintas: Agroindústria, Retalho,
Turismo e Automóvel. A COTEC é a entidade que, a partir de hoje, fica
responsável pela monitorização da estratégia e pela atualização das
medidas, depois de um protocolo assinado pelo Governo e pela
entidade privada.

Pela primeira vez, multinacionais como a Altice-PT, Bosch, Deloitte,
Microsoft ou Siemens integraram as equipas do Governo para traçar
em conjunto a estratégia nacional para a indústria. Tal como o ECO
avançou este sábado, uma das medidas fundamentais da estratégia
que junta ideias para o setor público, para o setor privado ou
implementadas por ambos os setores, o Governo está a criar uma
incubadora e aceleradora de ideias que possibilita a startups
tecnológicas como a Prodsmart trabalharem de perto como grandes
empresas como a Mitsubishi, a Siemens ou a Autoeuropa.

A grande maioria das medidas que compõem a estratégia para a
Indústria 4.0 têm como prioridade a capacitação dos recursos
humanos, sendo tratada como prioritária a reconversão dos
trabalhadores e a criação de novos empregos. “O grosso destas
medidas tem a ver com pessoas porque visa a requalificação da
população ativa”, explicou João Vasconcelos, secretário de Estado da
Indústria, esta manhã, em Leiria, sublinhando ainda o potencial da
modernização da indústria como fator de diferenciação de Portugal
face aos concorrentes por todo o mundo. “Com o digital, o cliente fica
com maior liberdade de escolha. É um enorme desafio porque o cliente
quer estar em contacto com a fábrica, saber se a legislação é cumprida
e em que condições trabalham os colaboradores”.

“Muitas das medidas não são de ponta — como se esperava — mas
são realistas para os setores em que serão aplicadas, pensadas para
responder a necessidades e a desafios. Em alguns casos estamos a
falar de indústrias e setores que definem ainda os desafios 3.0”,
explicou o secretário de Estado da Indústria. Tome nota das 10
medidas estratégicas:

1. Financiamento

O Governo vai mobilizar Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento até 2,26 mil milhões de euros de incentivos, através do
Portugal 2020, para “a consciencialização, adoção e massificação de
tecnologias associadas ao conceito de Indústria 4.0, nos próximos
quatro anos”, explica o ministério em comunicado. Dentro das
medidas, será criado o Vale Indústria 4.0, um instrumento de apoio à
transformação digital através da adoção de tecnologias que permitem
mudanças disruptivas nos modelos de negócio de micro e PME (ex.:
contratação de sites de comércio eletrónico ou softwares de gestão
fabril a prestadores certificados). Cada vale inclui um financiamento de
7.500 euros. A ideia é que apoiem mais de 1.500 empresas, num
investimento público de 12 milhões de euros.

2. Programa de Competências Digitais

Até 2020 o Governo quer dar formação em tecnologias de informação
a mais de 20 mil pessoas. O programa de competências digitais vai
funcionar em colaboração com o setor privado para fazer face à
carência de técnicos especializados na área e permite apoiar a

reconversão profissional, criando novas oportunidades de inserção
profissional através da obtenção de novas competências.

3. Cursos Técnicos i4.0

O programa dedicado à Indústria 4.0 inclui a revisão dos currículos dos
cursos profissionais técnicos, em linha com a procura de novas
competências por parte das empresas no âmbito da digitalização da
economia. Escolas e indústria serão aproximados.

4. Learning Factories

O programa prevê a criação de fábricas reais com equipamento
tecnológico que recriem ambientes empresariais i4.0. A ideia é
capacitar pessoas e promover iniciativas em curso como a Fabtec,
Laboratório de Processos e Tecnologias para Sistemas Avançados de
Produção, que consiste numa learning factory para demonstração de
soluções inovadoras ao tecido empresarial, a Introsys Training
Academy, que integra um chão de fábrica simulado (SGF), e a
Academy 360 Room com painéis interativos que controlam
equipamentos no chão de fábrica.

5. Missões Internacionais

Quando a indústria se abre, abre-se também ao exterior. O Governo
quer promover missões com comitivas nacionais, lideradas por
representante do Executivo, com vista à partilha de produtos e serviços
de âmbito i4.0 desenvolvidos em Portugal. Estas comitivas deverão
marcar presença em eventos/feiras (ex.: Hannover Messe),
cidades/regiões e pólos industriais (ex.: missões a Lombardia e País
Basco) que possam constituir oportunidades para as empresas
portuguesas.

6. ADIRA Industry 4.0

Vai ser criado o primeiro laboratório integrado de fabrico aditivo para
desenvolver um novo ecossistema associado a esta tecnologia de
nova geração que irá permitir novas formas de projeto e fabrico. Este
laboratório é dinamizado pela ADIRA em parceria com o CEiiA a partir
da máquina em desenvolvimento pela ADIRA, cujo protótipo foi
desenvolvido em colaboração com a Fraunhofer, e está aberto às
universidades e às empresas de todas as industrias.

7. FOOTURE 2020

A medida da APPICAPS consiste num Plano Estratégico para o cluster
do Calçado português que visa implementar um roteiro do Cluster do
Calçado para a Economia Digital. “Pretende-se, até ao final de 2020,
conseguir um salto qualitativo no processo de afirmação internacional
do calçado português, estabelecendo-o como uma referência da
indústria a nível mundial”.

8. Bosch Digital

Outra medida a destacar é o DONE Lab da Bosch, um laboratório para
a manufatura aditiva avançada de protótipos e ferramentas, inaugurado
na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, em Guimarães. A
ideia é uma parceria entre a Universidade do Minho e a Bosch Car
Multimedia, no âmbito do maior projeto universidade-empresa do país,
num investimento global de 54,7 milhões de euros até 2018. Destaque
também para um protocolo entre a Bosch e a Universidade de Aveiro
para o desenvolvimento de soluções para casas inteligentes e a
digitalização de equipamentos da Bosch, num investimento de 19
milhões de euros, estando prevista a criação de cerca de 150 postos
de trabalho.
9. 4AC Industria 4.0 – Aceleradora, Incubadora, Prototipagem

Multinacionais como a Mitsubishi (Daimler), a Siemens e a Volkswagen
Autoeuropa integram, em Matosinhos, a nova aceleradora, incubadora
e espaço de produtização e prototipagem, para a Indústria 4.0, com as
startups portuguesas Bee Very Creative, Follow Inspiration, Mobi.Me e



Prodsmart. O objetivo de juntar na mesma “casa” grandes e pequenas
empresas? Transformar, mais rápida e sistematicamente, ideias em
produtos, não só na sua fase de desenvolvimento como na de scale-
up.

10. Consórcio PSA Mangualde

Esta iniciativa, com um investimento estimado de 12 milhões de euros,
será desenvolvida pela PSA de Mangualde em consórcio com três
universidades e cinco parceiros tecnológicos, assente nos seguintes
eixos: Sistemas robóticos inteligentes (robôs colaborativos), Sistemas
avançados de inspeção e rastreabilidade (Visão artificial), Sistemas
autónomos de movimentação (AGV), Fábrica digital (IoT) e Fábrica do
futuro – FoF (Baixa cadência e Alta diversidade).
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Governo lança hoje 60 medidas para a economia digital

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos.

"Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a
Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. "Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20 mil
pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros],
vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional de digitalização da economia", adiantou o governante. A apresentação
das 60 medidas para a "Indústria 4.0 - Economia Digital" decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do
ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos.
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

Lisboa, 30 jan (Lusa) - O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai
envolver 50 mil empresas e prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos. "Vamos apresentar 60 medidas que foram
trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte", disse à Lusa o ministro da
Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação
tecnológica, de adaptação legal e normativa, "medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos
processos de digitalização de industria".

O objetivo é que "Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue
como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio", salientou Manuel Caldeira Cabral. "Estas medidas vão incluir,
por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar fundos estruturais dedicados à
Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional de digitalização da economia",
adiantou o governante.

"No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela indústria, pela colaboração de empresas de setores
industriais e 'startups' [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de
investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da digitalização das atividades", acrescentou. A apresentação
das 60 medidas para a "Indústria 4.0 - Economia Digital" decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do
ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de cooperação entre o
Governo e a COTEC - Portugal.
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Governo anuncia hoje plano de apoio à 4ª Revolução Industrial.
Conheça as 10 principais medidas

É hoje apresentada em Leiria a estratégia para a Indústria 4.0 ,
programa que engloba um conjunto de 60 medidas de iniciativa pública
e privada. Multinacionais como Altice, a Bosch, a Google, a Huawei, a
Siemens ou a Volkswagen e startups com soluções tecnológicas
integraram o grupo de trabalho que definiu as linhas gerais do
programa.

O Governo anuncia hoje, em Leiria, um conjunto de medidas dirigidas
à indústria que tem estado em preparação desde abril de 2016, num
trabalho conjunto com mais de 200 entidades e empresas em grupos
de trabalho para diferentes setores, como o retalho, o turismo, o
automóvel, os moldes ou a agroindústria. Os grupos integram as
maiores empresas dos respetivos setores, mas também startups com
soluções baseadas nas tecnologias características da 4ª Revolução
Industr ial .  A missão destes grupos consist iu em produzir
recomendações para todos as partes envolvidas. Fazem parte deste
fórum empresas multinacionais como a Altice, a Bosch, a Google, a
Huawei, a Siemens ou a Volkswagen, que integram o Comité
Estratégico da iniciativa Indústria 4.0, juntamente com a ANI, a AICEP,
o COMPETE, a CIP, COTEC, a GS1, o IAPMEI e o Turismo de
Portugal, num total de mais de 15 entidades. A metodologia de
trabalho foi coordenada pela Deloitte.

Todas estas empresas e entidades continuarão envolvidas na
implementação desta estratégia, na medida em que diversas das
medidas apresentadas são de iniciativa privada ou de cooperação
entre as diversas entidades reunidas na plataforma Indústria 4.0. Para
assegurar a implementação das medidas anunciadas, é assinado
também hoje um protocolo entre o Ministério da Economia e a COTEC
Portugal que prevê que a COTEC fique responsável pela
monitorização das medidas no terreno e também pela sua atualização,
atendendo à rápida mudança dos contextos digitais.

A grande maioria das medidas apresentadas dirigem-se à capacitação
dos recursos humanos com aposta na formação desde cedo e ao
longo de toda a vida, e assumindo também como prioridade a
reconversão dos trabalhadores e a criação de novos empregos. Do
pacote de medidas, o Ministério da Economia destaca um conjunto de
dez que considera as mais emblemáticas "tanto de iniciativa pública
como de iniciativa privada, muitas das quais resultantes da parceria
entre diversas entidades envolvidas no desenho desta estratégia":

1. Apoios Portugal 2020

Mobilização de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento,
através do Portugal 2020, para a consciencialização, adoção e
massificação de tecnologias associadas ao conceito de Indústria 4.0.
Através de financiamentos, seguindo critérios específicos de
elegibilidade, pretende-se assim prosseguir o foco de recursos
relevantes para a transformação digital da economia. Destaca-se aqui
um instrumento chamado Vale Indústria 4.0, que se destina apoiar a
transformação digital através da adoção de tecnologias que permitem
mudanças disruptivas nos modelos de negócio de PME (ex.:
contratação de sites de comércio eletrónico a prestadores certificados).
Estes vales têm o valor unitário de 7.500 euros, deverão apoiar mais
de 1.500 empresas e representam um investimento público de 12
milhões de euros.

2. Programa de Competências Digitais

Promover o lançamento da iniciativa que permitirá capacitar, até 2020,
mais 20 mil pessoas em TIC face aos atuais níveis de formação. Em
colaboração com o setor privado, esta medida destina-se a fazer face à
carência de técnicos especializados nesta área e permite apoiar a
reconversão profissional, criando novas oportunidades de inserção
profissional através da obtenção de novas competências

3. Cursos Técnicos i4.0

Revisão da carteira de cursos profissionais técnicos em linha com a
procura de novas competências por parte das empresas no âmbito da
digitalização da economia. Neste contexto, serão criados momentos de
interface entre as escolas e a indústria e será promovido o recurso a
trabalhadores qualificados, bem como a utilização de equipamentos de
empresas para suportar as atividades letivas.

4. Learning Factories

Promoção e apoio na criação de infraestruturas físicas com
equipamento tecnológico que recriem ambientes empresariais i4.0,
com vista à capacitação do capital humano, promovendo e dando
continuidade a iniciativas em curso como a Fabtec, Laboratório de
Processos e Tecnologias para Sistemas Avançados de Produção, que
consiste numa learning factory para demonstração de soluções
inovadoras ao tecido empresarial, e a Introsys Training Academy, que
integra um chão de fábrica simulado (SGF), e a Academy 360 Room
com painéis interativos que controlam equipamentos no chão de
fábrica.

5. Missões Internacionais

Promoção de missões com comitivas nacionais, lideradas por
representante do Executivo, com vista à partilha de produtos e serviços
de âmbito i4.0 desenvolvidos em Portugal. Estas comitivas deverão
marcar presença em eventos/feiras (ex.: Hannover Messe),
cidades/regiões e polos industriais (ex.: missões a Lombardia e País
Basco) que possam constituir oportunidades para as empresas
portuguesas.

6. ADIRA Industry 4.0

Visa o desenvolvimento de soluções de hardware e software
implementando serviços de dados e comunicação entre máquinas o
que irá permitir à empresa configurar produtos/serviços inovadores.
Projeto liderado pela ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.
em consórcio com o Inegi e Inesc Tec. Refira-se ainda o Projeto
FLASERPRO que consiste na conceção de uma nova máquina para
processamento de materiais recorrendo à tecnologia de laser de fibra
ótica com plena integração de práticas de ecodesign. Este projeto
conta com a parceria do Inegi e apoio do COMPETE.

7. FOOTURE 2020

Iniciativa da APPICAPS, consiste num Plano Estratégico do cluster do
Calçado português que visa Implementação do roteiro do Cluster do
Calçado para a Economia Digital assente em múltiplas iniciativas.
Pretende-se, até ao final de 2020, conseguir um salto qualitativo no
processo de afirmação internacional do calçado português,
estabelecendo-o como uma referência fundamental da indústria a nível
mundial.

8. DONE Lab

Iniciativa da Bosch, consiste num laboratório único em Portugal para a
manufatura aditiva avançada de protótipos e ferramentas, inaugurado
na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, em Guimarães,
resultante de uma parceria entre a Universidade do Minho e a Bosch
Car Multimedia, no âmbito do maior projeto universidade-empresa do
país, num investimento global de 54.7 milhões de euros até 2018.
Destaque também para um protocolo entre a Bosch e a Universidade
de Aveiro para o desenvolvimento de soluções para casas inteligentes,
num investimento de 19 milhões de euros, estando prevista a criação
de cerca de 150 postos de trabalho.

9. 4AC Industry 4.0 – Acelerator, Incubator, Prototyping

Criação, em parceria com o CEiiA e com a Startup Portugal, de uma
aceleradora, incubadora e espaço de produtização e prototipagem,
para a Indústria 4.0. Destina-se a apoiar 'startups' tecnológicas para



fornecer a indústria, tanto de hardware como de software, na
transformação de ideias em produtos, no desenvolvimento de produto
e também na fase de scale-up. A 4AC-Industry 4.0 atuará como ponto
central entre a indústria, universidades, centros tecnológicos e
empreendedores, mas também os investidores e outros stakeholders
do ecossistema de empreendedorismo. Conta já com startups como a
Bee Very Creative, a Follow Inspiration, a Mobi.Me e a Prodsmart e
tem já grandes empresas associadas, como a Mitsubishi, a Siemens e
a Volkswagen Autoeuropa.

10. Consórcio PSA Mangualde

Esta iniciativa, com um investimento estimado de 12 milhões de Euros,
será desenvolvida pela PSA de Mangualde em consórcio com 3
universidades e 5 parceiros tecnológicos, assente nos seguintes eixos:
Sistemas robóticos inteligentes (robôs colaborativos), Sistemas
avançados de inspeção e rastreabilidade (Visão artificial), Sistemas
autónomos de movimentação (AGV), Fábrica digital (IoT) e Fábrica do
futuro - FoF (Baixa cadência e Alta diversidade).

http://tinyurl.com/jdy92zp
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Indústria 4.0: cheques de 7.500 euros e incubadora a caminho

Hugo Séneca

O Centro de Excelência para a Inovação da Industria Automóvel (CEiia) vai albergar, em Matosinhos, uma incubadora especializada em projetos
relacionados com a quarta geração tecnológica da indústria. E as empresas que pretendem dar o passo rumo à Indústria 4.0 também poderão
candidatar a 1500 vales de 7500 euros, que o Governo vai lançar em breve. Estas duas iniciativas constam na lista de 60 medidas que o Governo
apresenta hoje em Leiria, com o propósito de transformar meios de produção e modelos de negócio de mais de 50 mil empresas nacionais, noticia
o Eco.

O plano será apresentado hoje numa cerimónia que deverá contar com a presença do primeiro-ministro António Costa foi elaborado com os
contributos de mais de 200 empresas. A associação de empreendedorismo COTEC e a consultora Deloitte terão atuado como dois dos principais
pilares na redação deste plano que tem por panorama os próximos quatro anos. «Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20
mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de
euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional de digitalização da economia», refere Manuel Caldeira Cabral,
ministro da Economia, quando questionado pela agência Lusa.

Entrevistado pelo Dinheiro Vivo, João Vasconcelos, secretário de Estado da Indústria, recorda que estratégia governamental para a quarta vaga
tecnológica da indústria contou, pela primeira vez, com algumas das maiores marcas. Volkswagen, PSA, Mitsubishi, Bosch, Altice e Siemens
aceitaram juntar-se a produtores de moldes, plásticos, têxteis e robótica em grupos de trabalho que tinham em vista apurar as tendências e os
efeitos produzidos pela introdução das tecnologias nos diferentes setores económicos.

«Foi uma discussão técnica mas das mais avançadas, porque este setor, que já percebeu que isto é incontornável e trabalha para o mundo todo,
está a par das tecnologias mais atuais. Tivemos um debate interessante no retalho com a Sonae, a La Redoute, a Farfetch. E em todos os grupos
tivemos grandes empresas, médias e startups e a discussão foi muito ágil. A importância do digital não é só nas vendas online. São as pessoas
que antes de irem à loja já pesquisaram previamente, e tem de se preparar as empresas portuguesas. O debate do turismo foi o mais avançado,
porque é provavelmente o setor da economia mundial em que o digital está mais avançado e alterou mais modelos de negócio», referiu o
Secretário de Estado da Indústria, quando entrevistado pelo Dinheiro Vivo.

A incubadora que deverá operar em Matosinhos com a supervisão do CEiia vai contar com uma área de produtização e prototipagem.
BeeVeryCreative, a Follow Inspiration, a Mobi.Me e a Prodsmart são as principais impulsionadoras deste espaço de prototipagem que tem a
impressão 3D como principal ferramenta. Segundo o Eco, as empresas que vão partilhar o espaço de prototipagem poderão vir a trabalhar
diretamente com a Mitsubishi, a Siemens e a Autoeuropa.

Em comunicado, os responsáveis da nova aceleradora de prototipagem resumem da seguinte forma os contributos das diferentes empresas: «A
CADflow foi responsável pela modelação das peças com o software SolidEdge da Siemens, a Prodsmart, empresa que desenvolve um software de
gestão da produção para a indústria, a BeeVeryCreative, empresa que desenvolve tecnologia de impressão 3D e lançou a primeira impressora 3D
portuguesa. A Follow Inspiration, que desenvolveu o wiiGO ligado à área da robótica fará a movimentação das peças».

http://tinyurl.com/hsy64xv
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Governo apresenta 60 medidas para a indústria

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos.

"Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a
Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de
recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e normativa, "medidas de amplo espectro que o que pretendem é fazer com
que haja uma aceleração dos processos de digitalização de industria". O objectivo é que "Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que
está já acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este
comboio", salientou Manuel Caldeira Cabral.

"Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar
fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional
de digitalização da economia", adiantou o governante.  "No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela
indústria, pela colaboração de empresas de sectores industriais e 'startups' [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos
próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da
digitalização das atividades", acrescentou.

A apresentação das 60 medidas para a "Indústria 4.0 - Economia Digital" decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro,
António Costa, do ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de
cooperação entre o Governo e a COTEC - Portugal.

http://tinyurl.com/gpej7br
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50 mil empresas

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa “Indústria 4.0 – Economia Digital”, que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos. “Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo
de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte”, disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira
Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação
legal e normativa, “medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos processos de digitalização de
industria”.

O objetivo é que “Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue
como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio”, salientou Manuel Caldeira Cabral. “Estas medidas vão incluir,
por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar fundos estruturais dedicados à
Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional de digitalização da economia”,
adiantou o governante.

“No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela indústria, pela colaboração de empresas de setores
industriais e ‘startups’ [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de
investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da digitalização das atividades”, acrescentou. A apresentação
das 60 medidas para a “Indústria 4.0 – Economia Digital” decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do
ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de cooperação entre o
Governo e a COTEC

http://tinyurl.com/jo636hc
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa 'Indústria 4.0 - Economia Digital', que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos.

"Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a
Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de
recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e normativa, "medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que
haja uma aceleração dos processos de digitalização de industria". O objetivo é que "Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já
acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio",
salientou Manuel Caldeira Cabral.

"Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar
fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional
de digitalização da economia", adiantou o governante. "No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela
indústria, pela colaboração de empresas de setores industriais e 'startups' [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos
próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da
digitalização das atividades", acrescentou.

A apresentação das 60 medidas para a "Indústria 4.0 - Economia Digital" decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro,
António Costa, do ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de
cooperação entre o Governo e a COTEC - Portugal.

http://tinyurl.com/zdt88ud
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos.

"Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a
Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de
recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e normativa, "medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que
haja uma aceleração dos processos de digitalização de indústria". O objetivo é que "Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já
acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio",
salientou Manuel Caldeira Cabral.

"Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar
fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional
de digitalização da economia", adiantou o governante. No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela
indústria, pela colaboração de empresas de setores industriais e 'startups' [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos
próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da
digitalização das atividades", acrescentou.

A apresentação das 60 medidas para a "Indústria 4.0 - Economia Digital" decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro,
António Costa, do ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de
cooperação entre o Governo e a COTEC - Portugal.

http://tinyurl.com/hojkyx6
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa “Indústria 4.0 – Economia Digital”, que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos.

“Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a
Deloitte”, disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de
recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e normativa, “medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que
haja uma aceleração dos processos de digitalização de indústria”.

O objetivo é que “Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue
como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio”, salientou Manuel Caldeira Cabral. “Estas medidas vão incluir,
por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar fundos estruturais dedicados à
Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional de digitalização da economia”,
adiantou o governante.

“No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela indústria, pela colaboração de empresas de setores
industriais e ‘startups’ [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de
investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da digitalização das atividades”, acrescentou. A apresentação
das 60 medidas para a “Indústria 4.0 – Economia Digital” decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do
ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de cooperação entre o
Governo e a COTEC – Portugal.

http://tinyurl.com/juk9vll
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos. "Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo
de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira
Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação
legal e normativa, "medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos processos de digitalização de
industria".

http://tinyurl.com/go54m4c

http://tinyurl.com/go54m4c


Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0
Expresso - 30/01/2017

36

Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

A apresentação da iniciativa vai decorrer em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, do ministro da Economia, e do secretário de
Estado da Indústria

O ministro da Economia lança esta segunda-feira um conjunto de 60 medidas a iniciativa “Indústria 4.0 - Economia Digital”, que vai envolver 50 mil
empresas e prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos. “Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com
um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte”, disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação tecnológica, de
adaptação legal e normativa, “medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos processos de
digitalização de indústria”.

O objetivo é que “Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue
como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio”, salientou Manuel Caldeira Cabral. “Estas medidas vão incluir,
por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar fundos estruturais dedicados à
Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional de digitalização da economia”,
adiantou o governante.

“No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela indústria, pela colaboração de empresas de setores
industriais e startups [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de
investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da digitalização das atividades”, acrescentou. A apresentação
das 60 medidas para a “Indústria 4.0 - Economia Digital” decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do
ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de cooperação entre o
Governo e a COTEC - Portugal.

http://tinyurl.com/jok8yjs
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Governo lança esta segunda-feira 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50 mil empresas e prevê
mais de 2.000 milhões de euros de investimento.

O ministro da Economia anuncia hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa “Indústria 4.0 – Economia Digital”, que vai envolver 50 mil empresas
e prevê mais de dois mil milhões de euros de investimento nos próximos anos. “Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um
grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte”, explicou à Lusa o ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação tecnológica, de
adaptação legal e normativa, “medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos processos de
digitalização de indústria”. O objetivo é que “Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já acontecer, que chegue no pelotão da
frente e não que chegue como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio”, salientou Manuel Caldeira Cabral.

“Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar
fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional
de digitalização da economia”, adiantou o governante. “No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela
indústria, pela colaboração de empresas de setores industriais e ‘startups’ [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos
próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da
digitalização das atividades”, acrescentou. A apresentação das 60 medidas para a “Indústria 4.0 – Economia Digital” decorrerá em Leiria e contará
com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No
evento será assinado o protocolo de cooperação entre o Governo e a COTEC Portugal.
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos. "Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo
de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira
Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação
legal e normativa, "medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos processos de digitalização de
industria".

http://tinyurl.com/zyy5mog
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Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50 mil empresas e
prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos.

"Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a
Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de
recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e normativa, "medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que
haja uma aceleração dos processos de digitalização de industria".

http://tinyurl.com/jjtvks5
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Leiria
Lusiaves apresenta solução tecnológicano âmbito da Indústria 4.0

Avelino Gaspar, CEO do grupo Lusiaves O Grupo Lusiaves, uma referência no setor alimentar e avícola a nível nacional, aceitou o desafio da
Deloitte Portugal para, em conjunto com o Instituto Politécnico de Leiria, apresentar uma solução tecnológica inovadora no âmbito da iniciativa
Indústria 4.0 – Economia Digital que vai ter lugar esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, das 10h00 às 13h00 na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão - ESTG em Leiria (Morro do Lena – Alto do Vieiro, Leiria), com a presença do primeiro-ministro António Costa.

   Segundo Paulo Gaspar, administrador e CIO do Grupo Lusiaves, “o Grupo Lusiaves há muito que aplica conceitos e tecnologia de Indústria 4.0,
e há muito que tem fábricas totalmente automatizadas. No entanto sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer rumo à total
digitalização do negócio, e nesse âmbito, o objetivo deste desafio foi demonstrar mais um exemplo prático de como com a aplicação de
tecnologias de Indústria 4.0 se consegue ter ganhos de eficiência, competitividade, redução de custos, e talvez até, desenvolver novos modelos de
negócio”.   Numa parceria com a Deloitte Portugal e o Instituto Politécnico de Leiria, este desafio conta com o contributo de alunos de gestão,
eletrotecnia, informática, mecânica e respetivos coordenadores de curso/mestrado.

A solução que está a ser desenvolvida vai permitir ao Grupo Lusiaves resolver um problema que é não conseguir saber de forma precisa que
quantidades de ração são distribuídas pelos diferentes pavilhões de frangos. Hoje as descargas são feitas a olho o que faz com que alguns
pavilhões de frangos recebam mais comida e outros menos. Com a implementação de um sensor ao nível da suspensão dos camiões, através de
um algoritmo avançado, será possível aferir o peso transportado pelo camião em tempo real. Esta informação é passada automaticamente para o
motorista através de uma app no smartphone que vai permitir descargas precisas e de forma automática, reduzindo o erro e originando grandes
poupanças e uma melhor qualidade nos frangos que o Grupo comercializa.

Solução que também tornará possível ao Grupo Lusiaves recolher o milho nas explorações agrícolas sabendo em tempo real quanto está a ser
transportado, e conseguindo automaticamente partilhar essa informação com o agricultor, garantindo que este sabe que quantidades está a vender
e garantindo que só está a ser transportado as quantidades permitidas por lei, evitando assim eventuais contraordenações por excesso de carga.
O Grupo Lusiaves fez parte de 80 empresas convidadas a dar o seu contributo em conjunto com o Governo para ajudar a definir uma série de
políticas de incentivo e ajuda às empresas, para que estas se modernizem e adotem procedimentos e tecnologias Indústria 4.0

Este evento que tem como objetivo apresentar as Medidas da iniciativa Indústria 4.0, dinamizada pelo Ministério da Economia, vai contar com a
presença do pmimeiro-Ministro António Costa, do ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral e do secretário de Estado da Indústria João
Vasconcelos.

Sobre o Grupo Lusiaves

O Grupo Lusiaves assegura todo o processo produtivo, operando em todas as etapas da sua cadeia de valor e integrando a totalidade da fileira,
nomeadamente: a produção de milho; a produção de alimentos compostos para animais; a produção de ovos para incubação; a incubação de ovos
e produção de pintos; a produção avícola de frango, frango do campo e perus; o abate de aves; a transformação de produtos alimentares; o
armazenamento e comercialização; a saúde e nutrição animal; e a valorização de subprodutos. Fundado em 1986 na Marinha da Ondas, na
Figueira da Foz, o Grupo Lusiaves exporta para 21 países, integra 20 empresas, tendo 36 unidades distribuídas por 24 concelhos e emprega 3000
colaboradores diretamente e 2000 indiretamente. A inovação tecnológica na área de incubação coloca a empresa entre uma das 5 melhores
empresas do setor a nível europeu.

http://tinyurl.com/hnagdsc
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Leiria – Com a presença do Primeiro-Ministro

Solução tecnológica vai ser apresentada na segunda-feira

Pombal 97 fm / Tecnologia – O Primeiro-Ministro António Costa vai marcar presença, em Leiria, na segunda-feira, a fim de presidir à apresentação
das medidas de uma iniciativa denominada “Indústria 4.0”.

O evento, que é dinamizado pelo Ministério da Economia, contará, ainda, com as presenças do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e
do Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. Em conjunto com o Instituto Politécnico de Leiria (IPL), a Lusiaves, empresa referência no
sector alimentar e avícola a nível nacional, aceitou o desafio da Deloitte Portugal, aproveitando a ocasião para apresentar uma solução tecnológica
inovadora. A iniciativa “Indústria 4.0 - Economia Digital” começa às 10h00, decorrendo na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPL, situada
no Morro do Lena (Alto do Vieiro).

“O Grupo Lusiaves há muito que aplica conceitos e tecnologia de ‘Indústria 4.0’ e tem fábricas totalmente automatizadas”, refere Paulo Gaspar,
administrador e CIO do grupo, revelando que o objectivo deste desafio “foi demonstrar mais um exemplo prático de como, com a aplicação de
tecnologias de ‘Indústria 4.0’, se consegue ter ganhos de eficiência, competitividade, redução de custos, e talvez até, desenvolver novos modelos
de negócio”. A Lusiaves integra um grupo de 80 empresas convidadas a dar o seu contributo, em conjunto com o Governo, para ajudar a definir
uma série de políticas de incentivo e ajuda às empresas, para que estas se modernizem e adoptem procedimentos e tecnologias ‘Indústria 4.0’.

Também presente no evento estará o “Colrobot”, um robô de última geração que está a ser desenvolvido no âmbito de um consórcio europeu com
o objectivo de, “num futuro muito próximo, ter máquinas a trabalhar lado a lado com os humanos”. Será agora apresentado ao público, durante o
“Indústria 4.0”. Para Pedro Neto, coordenador da equipa de investigadores da Universidade de Coimbra, que participa no projecto, as
demostrações do “Colrobot” vão incidir na interacção homem-robô “por intermédio de gestos, ou seja, o humano pede ao robô através de gestos
que este lhe traga uma ferramenta ou uma peça qualquer”. “Finalmente, vamos demonstrar um modo de operação em que o robô se move para
evitar colisões com o humano”, explica o coordenador do “Colrobot”, cuja performance poderá ser observada na cantina do Campus 2 do IPL,
também a partir das 10h00 da próxima segunda-feira.

http://tinyurl.com/jdttnqc
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Indústria 4.0: Lusiaves apresenta solução tecnológica

O Grupo Lusiaves, que atua no setor alimentar e avícola a nível nacional, aceitou o desafio da Deloitte Portugal para, em conjunto com o Instituto
Politécnico de Leiria, apresentar uma solução tecnológica inovadora no âmbito da iniciativa Indústria 4.0 – Economia Digital que vai ter lugar no
próximo dia 30 de janeiro, das 10h00 às 13h00 na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em Leiria.

Segundo Paulo Gaspar, Administrador e CIO do Grupo Lusiaves, «o Grupo Lusiaves há muito que aplica conceitos e tecnologia de Indústria 4.0, e
há muito que tem fábricas totalmente automatizadas. No entanto sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer rumo à total
digitalização do negócio, e nesse âmbito, o objetivo deste desafio foi demonstrar mais um exemplo prático de como com a aplicação de
tecnologias de Indústria 4.0 se consegue ter ganhos de eficiência, competitividade, redução de custos, e talvez até, desenvolver novos modelos de
negócio». Numa parceria com a Deloitte Portugal e o Instituto Politécnico de Leiria, este desafio conta com o contributo de alunos de gestão,
eletrotecnia, informática, mecânica e respetivos coordenadores de curso/mestrado.

A solução que está a ser desenvolvida vai permitir ao Grupo Lusiaves resolver um problema que é não conseguir saber de forma precisa que
quantidades de ração são distribuídas pelos diferentes pavilhões de frangos. Hoje as descargas são feitas a olho o que faz com que alguns
pavilhões de frangos recebam mais comida e outros menos. Com a implementação de um sensor ao nível da suspensão dos camiões, através de
um algoritmo avançado, será possível aferir o peso transportado pelo camião em tempo real.

Esta informação é passada automaticamente para o motorista através de uma app no smartphone que vai permitir descargas precisas e de forma
automática, reduzindo o erro e originando grandes poupanças e uma melhor qualidade nos frangos que o Grupo comercializa. Solução que
também tornará possível ao Grupo Lusiaves recolher o milho nas explorações agrícolas sabendo em tempo real quanto está a ser transportado, e
conseguindo automaticamente partilhar essa informação com o agricultor, garantindo que este sabe que quantidades está a vender e garantindo
que só está a ser transportado as quantidades permitidas por lei, evitando assim eventuais contraordenações por excesso de carga.

O Grupo Lusiaves fez parte de 80 empresas convidadas a dar o seu contributo em conjunto com o Governo para ajudar a definir uma série de
políticas de incentivo e ajuda às empresas, para que estas se modernizem e adotem procedimentos e tecnologias Indústria 4.0. Este evento que
tem como objetivo apresentar as Medidas da iniciativa Indústria 4.0, dinamizada pelo Ministério da Economia, vai contar com a presença do
Primeiro-Ministro António Costa, do Ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral e do Secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos.

http://tinyurl.com/gkvc7lc
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