Indústria 4.0

Desafios e oportunidades para as empresas
de moldes e plásticos
Overview
Hoje observamos todo um conjunto de novas tecnologias digitais que estão disponíveis e que
podem ajudar a melhorar o desempenho das empresas, através de processos de inovação e
endogeneização das mesmas. As tecnologias “digitais” como Fabrico Aditivo, Inteligência
Artificial, Machine Learning, Análise de Dados, Robótica, Realidade Aumentada, Realidade
Virtual e a Internet das Coisas são ferramentas que estão disponíveis para ajudar a modernizar a
indústria, a torná-la mais inovadora, conectada, flexível, resiliente e produtiva.
Neste webinar será apresentada uma visão geral sobre alguns dos conceitos da Indústria 4.0 e o
que significam para a indústria, algumas técnicas e tecnologias disponíveis e em
desenvolvimento. Serão apresentadas as oportunidades que algumas destas tecnologias
oferecem às empresas de moldes e como podem contribuir reduzir custos, aumentar a eficiência,
ou seja, para a sua sustentabilidade.
Será apresentado um caso de estudo demonstrador da Indústria 4.0 em preparação no
CENTIMFE no âmbito do projeto Mobilizador TOOLING 4G, que irá integrar resultados da
investigação realizada pelo IPL, GLN Molds, Moldes RP, Incentea e CENTIMFE. Adicionalmente,
haverá uma comunicação do projeto 4Zeroplast sobre formação para gestores de PME na
indústria de plásticos versando o tema da Indústria 4.0.
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