
 

 

 

 

METAL4FUTURE AVANÇA COM A PRIMEIRA OPEN HOUSE  

 

A empresa Prifer Technical Molds S.A. foi a primeira a partilhar a sua experiência e a 

iniciar esta onda de networking e partilha de experiências. 

 

No passado dia 27 de outubro o Metal4Future avançou com a sua nova ação - Metal Open 

Company – e levou a Prifer Technical Molds S.A a abrir as suas portas, promovendo, assim, a 

parceria ativa entre as empresas.  

Nesta primeira Open House participaram empresas como Segmaz, Lda; Epalfer, Lda; Fingeste; 

OLI sistemas sanitários S.A.; Ptcport – Plastic & Tooling Concept; MAXIMOLDE - Fábrica de 

Moldes para Plásticos, Lda; Wetrack, Lda; Rolmetais, Aços Finos e Metais, S.A, entre outras, 

contando-se um total de 12 empresas intervenientes.  

Esta iniciativa mostrou-se fundamental para troca de informação e possibilidade de sinergias, 

proporcionado aos participantes potenciais parcerias, bem como possibilidade de construir 

grupos para intercâmbio de conhecimento, práticas, ideias, realidades e fortalecimento do 

tecido empresarial e do setor.  

A visita à Prifer Technical Molds S.A e às restantes Open Houses vão ajudar as empresas, e 

em especial as PME, a criarem dinâmicas, novas estratégias e soluções inovadoras, que 

futuramente irão resultar na obtenção de vantagens a diversos níveis, como melhoria de 

desempenho, aumento de know-how, acesso a novos mercados, entre outros. 

A próxima Open House, contemplada no METAL MATCH, será no dia 10 de novembro com a 

Bresimar Automação S.A. como anfitriã. 

A METAL MATCH inclui 5 grandes ações – Talks – Innovation Metal Open Company – Metal 

Networking – Industry Meetings 4.0 e Metal Simposium - que têm como principal objetivo 

sensibilizar a colaboração e parceria ativa entre empresas de vários setores de atividade 

através de uma rede de networking e partilha de experiências.  

O projeto Metal4Future é promovido pelo INFORMESP e cofinanciado pelo Compete 2020, 

Portugal 2020 e União Europeia. 

 

Para mais informações contactar: 

Beatriz Carvalheira | beatrizcarvalheira@nomore.pt | (351) 225 100 752 

Juliana Duque | julianaduque@nomore.pt | (351) 927 508 927 

 

 

Sobre o METAL4FUTURE 
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O 

projeto METAL4FUTURE tem como objetivo sensibilizar e munir de ferramentas as PME da 

metalurgia e metalomecânica, para a transformação digital, bem como dar resposta aos desafios 

ambientais e climáticos, e a outros fatores críticos de competitividade do referido setor. É 

financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização, no montante de 477.887,60 €, dos quais 406.204,46€ são provenientes do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

 

Sobre o INFORMESP 

Desde a sua criação, o INFORMESP tem vindo a proporcionar um acompanhamento contínuo 

junto dos seus associados, o que tem permitido auscultar e conhecer as suas necessidades. 

Desta forma, existe um conhecimento aprofundado das realidades empresariais e das suas 

necessidades, fragilidades e oportunidades de melhoria, o que tem permitido um apoio na 

definição de estratégias para as melhores soluções que visem alavancar o crescimento dos seus 

negócios, tornando-as PME mais competitivas. O âmbito de atuação do INFORMESP abrange o 

tecido empresarial da região do Distrito de Aveiro, com maior ênfase para o setor da indústria 

transformadora, com destaque particular para o setor da metalurgia e metalomecânica. 


