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Parceiros Produtech SIF marcam presença na
360 Tech Industry, com novas soluções de robótica
colaborativa apresentadas na Exponor
EXPONOR, MATOSINHOS | 16 a 18 DE MAIO DE 2019
Na primeira edição da 360 Tech Industry – Feira Internacional da Indústria 4.0, Robótica,
Automação e Compósitos foram apresentadas soluções inovadoras combinando
tecnologia e engenharia, direcionadas para profissionais do setor industrial, dando-lhes
a conhecer possibilidades de mudança para a rentabilização dos negócios e as últimas
novidades em inovação industrial. Durante o certame, a Exponor recebeu cerca de 4400
visitantes e mais de 90 expositores.
Foram três dias dedicados à apresentação de produtos e serviços desenvolvidos com o
mote da evolução para a indústria 4.0, nas áreas da robótica, da automação e dos
compósitos. Em destaque estiveram os robôs colaborativos que se revelaram bastante
interativos com os visitantes, despertando-os assim para um leque de possibilidades de
adequação à indústria.
A 360 Tech Industry revelou-se uma plataforma de negócio e networking entre startups
e empresas já com presença consolidada no mercado, unindo, ao longo de três dias,
empresários, engenheiros, investigadores, diretores de produção e projetistas, numa
lógica de simbiose de sinergias entre a tecnologia e engenharia.
Para além da própria PRODUTECH, marcaram presença, enquanto expositores, os
seguintes parceiros do projeto PRODUTECH SIF: BRESIMAR, CATIM, CCG, CENTIMFE,
CONTROLAR, CTCV, INEGI, INESC TEC, ISQ, SARKKIS, SOFTi9 e UNIVERSIDADE DE
AVEIRO.
O certame dividiu-se em três grandes áreas: Fábricas Conectadas, espaço que privilegia
a transformação digital das empresas através da aplicação das novas tecnologias aos
processos de produção, permitindo uma ligação da produção à logística e garantindo
assim mais qualidade e eficiência na redução de custos; Compósitos, área dedicada aos
novos materiais que podem ser utilizados na fabricação, tendo em conta o impacto
ambiental de cada empresa; Robótica, espaço que promove a aplicabilidade de
soluções robóticas nas empresas, reduzindo não só o tempo, como também o custo de
produção.
Destaque ainda para a presença do CATIM enquanto elemento do júri do espaço
HubTech, exclusivamente dedicado a startups da área tecnológica. A Exponor
promoveu o concurso Hubtech by 360 Tech Industry, através do qual foram premiados
10 projetos inovadores, com a oferta de um espaço para exposição no evento. O júri
era constituído por três especialistas da área: Professor Nuno Mangas, Presidente do
Conselho Diretivo do IAPMEI, Engenheiro Francisco Alba, diretor do CATIM e ainda o
Engenheiro José Carlos Caldeira, administrador do INESC TEC.
https://360techindustry.exponor.pt
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