
 

 

 

 

Economia Circular na indústria da metalurgia e metalomecânica é o tema 

do 2º Roadshow do METAL4FUTURE.   

 

Realiza-se no próximo dia 21 de junho no Auditório da Câmara Municipal de Águeda, das 9h30 

às 17h30, o 2º Roadshow inserido na ação Metal Innovation, no âmbito do projeto 

Metal4Future, realizado pelo Informesp.  

A primeira ação, realizada em maio, contou com a presença de 14 empresas, do setor da 

metalurgia e metalomecânica que tiveram a oportunidade de identificar e adquirir ferramentas 

para ultrapassar os fatores críticos de competitividade no domínio da inovação. 

Neste novo workshop, mais focado na Economia Circular, vão ser abordados diferentes tópicos 

relevantes para o futuro das PME do setor da metalurgia e metalomecânica, tais como os 

desafios das empresas no contexto do Pacto Ecológico Europeu, planos de ação para 

implementação de uma Economia Circular, desafios da inovação na área da Economia Circular, 

Gestão Circular de diferentes matérias e materiais e, ainda, oportunidades de financiamento 

existentes. Com uma experiência comprovada de mais de 20 anos nas áreas do ambiente e 

energia, Pedro Santos, será o especialista convidado para liderar esta ação. 

O Metal Innovation vai contar com a realização de mais dois roadshows, onde a servitização e a 

indústria 4.0 e desmaterialização de processos e incorporação tecnológica nos modelos de 

negócio serão os temas a ser abordados.   

O METAL4FUTURE terá, ainda, outras ações como encontros de NETWORKING, INDUSTRY 

MEETINGS, OPEN DAYS e “TALKS” para ajudar ao estabelecimento de contactos e partilha de 

informação privilegiada e alternativas de financiamento das PME. O final do projeto será 

marcado pelo METAL SIMPOSIUM, um evento de maior dimensão que vai agregar as atividades 

mais relevantes de todas estas ações e onde serão apresentados os resultados do projeto.  

As inscrições para o segundo workshop estão abertas até ao dia 20 de junho. O formulário de 

inscrição será partilhado nas redes sociais do projeto. 

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

Portugal 2020 e União Europeia. 

 

Link para inscrições:  WORKSHOP - ECONOMIA CIRCULAR (google.com) 

 

Para mais informações contactar: 

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

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflwcX0Q3uKQscMMQp0ohiTw-i7z-1kSUw9j6ibX44w-mrdTg/viewform
mailto:beatrizcarvalheira@nomore.pt
mailto:julianaduque@nomore.pt


 

 

 

 

Sobre o METAL4FUTURE 

 

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. 

 


