FICHA DE PROJETO – Projetos aprovados

Acrónimo:

Get Innovation

Designação do projeto (PT/EN):

Get Innovation – A caminho da Indústria 4.0

Código do projeto:

Entidade financiadora/Programa de financiamento:

ALT20-01-0651-FEDER-000010
Sistema de Apoio a Ações Coletivas. Visa a
preparação do tecido empresarial da região
para a integração dos princípios da Indústria
4.0 nos seus sistemas organizacionais e
produtivos, em linha com as orientações das
melhores práticas de inovação e
produtividade, assim como incentivar o
desenvolvimento de soluções tecnológicas
inovadoras.
Alentejo2020

Região de intervenção:

Alentejo

Custo total elegível:

329.922,90 €

Apoio financeiro da União Europeia:

280.434,47 €

Apoio financeiro público nacional/regional:

14.250,83€

Taxas de financiamento:

85.00%
Coordenador: NERSANT
Parceiro: Instituto Politécnico de Santarém
Maria Fernanda Pires

Objetivo principal:

Entidade beneficiária:
Investigador Responsável:
Parceiros:

Data da aprovação:

NERSANT
Maria Fernanda Pires
Paula Lúcia Ruivo
João Samartinho
29-09-2016

Data de início:

01-07-2016

Data da conclusão:

18-07-2018

Domínio científico e subárea científica:

N.A.
O plano de ação a desenvolver pretende
cumprir os seguintes objetivos operacionais:
Conhecer o estado da arte, no domínio da
Indústria 4.0., em setores representativos da
região, como o agroalimentar e
metalomecânico;

Equipa:

Resumo (objetivos, atividades e resultados
esperados) - em PT e/ou EN:
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Identificar novas competências que
conduzam à definição de perfis profissionais
emergentes, que respondam aos desafios da
Indústria 4.0;
Promover o debate e a reflexão sobre os
resultados encontrados, nomeadamente ao
nível do posicionamento das empresas e
definir linhas de orientação conducente à
estratégia de implementação de princípios da
Indústria 4.0;
Identificar e disseminar as melhores práticas
na implementação da Indústria 4.0 a nível
nacional e internacional, com potencial
demonstrador, capaz de estimular as
empresas para a definição das suas opções
estratégicas;
Capacitar os empresários da região e
responsáveis pela área produtiva/inovação
para a necessidade de definição de trajetos
de inovação nas suas empresas;
Estimular e promover a capacitação de
empresas inovadoras tecnológicas,
designadamente startups, com o objetivo de
desenvolverem ferramentas e plataformas
compatíveis;
Promover a transferência do conhecimento
entre as empresas de diferentes realidades,
através da partilha de experiências vividas
no desenvolvimento e implementação dos
sistemas da Indústria 4.0.
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