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1º Semestre de Execução. Reuniões com os parceiros,
Levantamento de Requisitos/Especificações, Ações de
Disseminação
15 DE NOVEMBRO DE 2017, EDIFÍCIO DA ALFÂNDEGA, PORTO
Conferência "interface para a inovação"
Esta conferência contou com a participação do Primeiro Ministro e do Ministro
da Economia, e incluiu na sua agenda a apresentação das novas medidas do
Programa Interface, bem como a apresentação de resultados de projetos
mobilizadores, demonstradores e em copromoção. Neste sentido, foi realizada
uma apresentação do projeto mobilizador PRODUTECH SIF - Soluções para a
Indústria de Futuro, assim como resultados dos anteriores projetos
mobilizadores PRODUTECH PSI e PRODUTECH PTI.
21 DE NOVEMBRO DE 2017, BRUXELAS
No quadro da 2nd Innovation Sessions, sob o mote "Industrial Digitalization &
European Mobility", a PRODUTECH apresentou iniciativas de referência do
Cluster no âmbito da digitalização da indústria europeia, e nas quais se incluiu a
apresentação do Projeto Mobilizador PRODUTECH SIF.
DEZEMBRO DE 2017
Lançamento do Portal do Projeto, com informação sobre os objetivos e
conteúdo do mesmo e respetivo Consórcio.
http://mobilizadores.produtech.org/pt/sif
31 DE JANEIRO DE 2018 | ISQ GRIJÓ
WORKSHOP PPS2 - Tecnologias de base para novos sistemas de produção
ciberfísicos
Este workshop visou a apresentação e caracterização dos cenários industriais, a
apresentação e delimitação dos desenvolvimentos do PPS2, a apresentação da
arquitetura preliminar para discussão e validação de soluções, bem como a
discussão da extensão das soluções propostas a outros PPSs.
Outras Sessões que contaram com a apresentação do projeto PRODUTECH SIF:
Workshop “New Trends of Enterprise Interoperability in Industrial Settings”, 29
de novembro de 2017, no CCG http://www.ccg.pt/ccg-industrial-settings-2/
Workshop global do PPS4, 14 dezembro 2017 no INESCTEC
Workshop SIM 4.0 – Os novos paradigmas industriais: i4.0 e sustentabilidade,
13 de março de 2018 https://www.ubi.pt/Evento/8105
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