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Sessão de Lançamento do Projeto | novembro 2017
Decorreu no dia 2 de novembro de 2017 a sessão de lançamento do Projeto
Mobilizador PRODUTECH SIF, que contou com a presença de representantes
da ANI e dos 47 parceiros envolvidos.
Esta Sessão iniciou com uma Reunião Plenária dinamizada pela Direção
Executiva do Projeto, seguida de reuniões paralelas por PPS, para
apresentação e discussão do plano de trabalho para o primeiro semestre.
Realizaram-se ainda reuniões bilaterais, no sentido de esclarecer todos os
procedimentos associados à execução financeira do projeto.
Iniciado em outubro de 2017, com uma duração planeada de 36 meses, o
PRODUTECH SIF – Soluções para a Indústria de Futuro visa constituir-se numa
resposta integrada para o desenvolvimento e edificação de novos sistemas de
produção, assentes em tecnologias de produção avançadas, que permitam
equipar a indústria transformadora face os desafios da 4ª revolução industrial.
Este Programa incorpora um conjunto integrado, coerente e estrategicamente
justificado de desenvolvimentos em domínios chave, prevendo o
desenvolvimento de novos produtos e serviços nos domínios das tecnologias
de produção, de aplicação multissetorial e com impacto no reforço da
competitividade internacional e da sustentabilidade da indústria, atuando ao
nível de:
- Sistemas de produção em rede
- Tecnologias de base para novos sistemas de produção ciberfísicos
- Desenvolvimento, gestão e melhoria dos sistemas de produção ciberfísicos
- Tecnologias facilitadoras, automatização e sistemas robóticos avançados
- Sustentabilidade e eficiência integral dos sistemas de produção e
- Ferramentas avançadas para o desenvolvimento de produtos e serviços.
Arquitetura do Projeto:

O Consórcio:
ASSOCIAÇÃO CCG/ZGDV, AZEVEDOS INDÚSTRIA,BRESIMAR AUTOMAÇÃO, BTL,
CATIM, CEI, CENTIMFE, CITEVE, COLEP PORTUGAL, CONTROLAR, CRITICAL
MANUFACTURING, CTCOR, CTCP, CTCV, CTIC, FELINO, FLOWMAT, IDEPA, INDEVE,
INEGI, INESC TEC, INL, INOCAM, IPCB, IPL, IPSetúbal, IST, ISQ, JPM, MCG,
MICROPROCESSADOR, MOTOFIL ROBOTICS, NEADVANCE, RIBERMOLD, SARKKIS
ROBOTICS, SILAMPOS, SIRMAF, SISTRADE, SOFTI9, SONAE CENTER SERVIÇOS II,
TALUS ROBOTICS, TEGOPI, UA, UC, UP-SYSTEC, VALINOX, VANGUARDA, PRODUTECH
(Parceiro associado).
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